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Lobbyclubs pushen wolf 
met miljoenensubsidies
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Rypke Zeilmaker 

Er komen steeds meer wolven in Ne-
derland. De wilde dieren zorgen voor 
veel overlast voor plattelandsbewo-
ners en vallen geregeld huisdieren 
en vee aan. Achter de wolf staat een 
professioneel lobby-apparaat dat 
met miljoenensubsidies wildernis 
in Nederland wil creëren ten koste 
van landbouwgrond. 

Op 17 oktober werd een zorgpony 
van een paardenhouder in Elsloo 
slachtoffer van een wolvenaanval. 
Het dier stond achter een groot hek 
met prikkeldraad van 1,30 meter, 
maar het hield de wolf niet tegen. 
De pony werd verscheurd. Dna-on-

derzoek van aangevreten koeien en 
kalveren toont aan dat deze dieren 
ook slachtoffer van een wolvenaanval 
zijn geworden. De website voor paar-
denhouders Horses.nl meldt dat “op 
6 oktober in Diever melding is ge-
daan van een aanval op een paard en 
op 8 oktober op een pony in Wittelte. 
De  provincie  Drenthe gaat er bij het 
rijk op aandringen dat ‘beheer’ van 
de wolf noodzakelijk is om overlast 
van het dier te beperken”. 

Veel plattelandsbewoners met huis-
dieren zijn niet blij met de komst van 
wolvenroedels in hun leefgebied. 
Lobbyplatfom Wolven in Neder-
land lijkt zich weinig aan te trek-
ken van dit leed en voert agressief 
campagne om de komst van de wolf 
te promoten. Het heeft daarbij de 
beschikking over miljoenen euro’s 
aan subsidie, waarmee op tv, soci-
al media en zelfs op het witte doek 
wolvenpromotie wordt gemaakt. 
I love my job, stelt Glenn Lelieveld, 
de nationale media-woordvoerder 
van het wolven-pr-bureau op soci-
ale media. Hij plaatste beelden van 
de eerste pups van een wolvenpaar 
bij de Fries-Drentse grens. “De hier 
getoonde beelden zijn van augustus. 
In die periode zijn ze nog kwetsbaar”, 
stelt Lelieveld. Hij krijgt meteen bij-
val van andere voorstanders van de 
wolf: “Heel mooi, maar niet te veel 
laten zien. Bescherm deze info voor 
mensen die er andere bedoelingen 
mee hebben.”

Pr-platform Wolven in Nederland 
staat niet alleen. De club is opge-
richt door Ark Natuurontwikkeling. 
Deze organisaties krijgen steun van 
Wageningen UR en de (provinciale) 
overheid, maar ook van het Ameri-
kaans-Canadese milieumultinational 
International Fund for Animal Welfa-
re (IFAW), die in september nog een 
documentaire uitbracht, Wolf, van 
Cees van Kempen, met voice-over 
van Matthijs van Nieuwkerk. Ark 
ontving daarnaast 2,1 miljoen euro 
subsidie van de Postcodeloterij voor 
het project Rewilding de Veluwe, dat 
meer wilde natuur wil creëren op 

de Veluwe, ten koste van menselijk 
gebruik. 

Andrea van der Eng en schapenhou-
der Bart Kemp vertegenwoordigen 
met de hulp van enkele donateurs 
het “enige wolfkritische platform 
van de Benelux”: No Wolves. “Heb-
ben weidedieren dan geen rechten?”, 
is de slagzin van hun campagne. Zij 
komen op voor de belangen van plat-
telandsbewoners en veehouders, die 
in een tergend langzaam bureau-
cratisch proces terecht komen als ze 

compensatie willen voor schade door 
aanvallen van wolven. Zij voorzien de 
komende jaren meer wolvenaanval-
len, net zoals in Duitsland is gebeurd. 
“Wij constateren een herhaling van 
de verkooppraatjes die we eerder in 
Duitsland zagen. Tot 2015 ging het 
daar goed, omdat er nog grote lege 
gebieden waren, zoals in Oost-Duits-
land. Toen de wolven het cultuurland 
gingen opzoeken, ging het mis. Dat 
zie je nu ook in Nederland gebeuren.”

In de westerse media wordt vaak 
de indruk gewekt dat de Russische 
krijgsmacht zwak is en dat het 
daarom geneigd is sneller kern-
wapens in te zetten om het vege 
lijf te redden in de strijd tegen het 
Westen.

Het is zeer de vraag of deze aan-
name wel klopt. De Andere Krant 
vergeleek het hypersonische wa-
penarsenaal van de Russen met 
dat van onder andere de Verenigde 
Staten en komt tot de conclusie dat 
Rusland op dit gebied ver voorligt. 
Het arsenaal aan verwoestende, 
ongrijpbare bommen dat president 
Vladimir Poetin kan inzetten, is 

bijvoorbeeld veel verder ontwik-
keld dan wat president Joe Biden 
tot zijn beschikking heeft. 

De Russische Zirkon hypersonische 
anti-scheepsraket zijn al jaren 
operationeel op marineschepen 
en binnenkort ook onderzeeërs. 
Het bereik van Zircon is 1500 ki-
lometer. Zoeken naar de vijand in 
de oceaan in zo‛n groot gebied lijkt 
onbegonnen werk.
Het grote publiek wordt ondertus-
sen dom gehouden met een totaal 
vertekend beeld van de werkelijke 
Russische militaire macht. 

Rusland is militair 
veel sterker dan media 
vertellen
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Jeffrey Sachs: 
“Virus kwam 
uit lab”

Ab Gietelink

Jeffrey Sachs (1954) is het levende bewijs dat kritiek op het 
Oekraïne-oorlog-narratief en het coronabeleid niet uitslui-
tend van politiek (extreem)rechts komt. De hoogleraar eco-
nomie aan de Columbia University in New York, een van de 
meest gezaghebbende kritische stemmen op links, is er na 
zijn voorzitterschap van ‘The Lancet Covid-19 commissie’ 
van overtuigd dat Sars-Cov-2 uit een lab kwam. Hij stelt ook 
onomwonden dat de VS verantwoordelijk zijn voor de aanslag 
op de ‘Nord Stream’-pijpleiding.

Jeffrey Sachs, topadviseur van diverse regeringen en 
VN-organisaties, is al maanden zeer scherp op het Ame-
rikaanse beleid in Oekraïne en op het coronabeleid. De 
reguliere media hebben moeite met zijn kritische geluid, 
dat hij verpakt in ironische kwinkslagen.

Sachs werd wereldberoemd als econoom van progres-
sieve linkse huize. Hij hield zich jarenlang bezig met 
mondiale armoedebestrijding, schuldenverlichting en 
duurzame ontwikkeling. Toch probeert hij alle politieke 
stromingen fair te benaderen. Begin jaren ’90 adviseerde 
hij  Sovjet-Unie leider Gorbatsjov over de controversiële 
overgang naar een vrijemarkteconomie, terwijl hij daarna 
de ‘shockdoctrine’ van de Russische president Jeltsin be-
kritiseerde. Sachs adviseerde VN-secretaris generaal Kofi 
Annan en diens opvolger Ban Ki-moon. Hij bekritiseerde 
genadeloos het narcisme van Donald Trump, maar is even 
vernietigend over de Biden-strategie in de Oekraïne-oor-
log. Met uitspraken als “We verdeelden de wereld en beta-
len nu de prijs” én “This country is a warmachine”, klaagt 
hij het Amerikaanse buitenlandbeleid aan.

“Het meest gewelddadige land in de 19de eeuw was het 
meest democratische land: Groot-Brittannië”, zei hij 
onlangs in een groepsgesprek bij het Athens Democracy 
Forum. Hij vervolgde: “Men kan democratisch en genade-

Van onze redacteur

E-mails van onder andere Koopmans 
en Fouchier die zijn vrijgekomen na 
een Wob-verzoek in de Verenigde 
Staten zijn de aanleiding voor de op-
roep van Bonte. Hieruit blijkt dat de 
twee prominente Nederlandse viro-
logen sterke druk hebben uitgeoefend 
op collega-virologen in het buiten-
land om de wereld te laten denken 
dat Sars-Cov-2 niet door virologen 
gemaakt zou kunnen zijn en mogelijk 
ontsnapt kan zijn uit het lab van het 
Wuhan Institute of Virology (WIV), 
hoewel vooraanstaande buitenland-
se collega’s zo’n scenario alleszins 
aannemelijk vonden. “Uit deze cor-
respondentie wordt duidelijk dat 
Koopmans en Fouchier hun stand-
punt al bepaald hadden, op basis van 
onvolledige informatie en dubieuze 
aannames, en van meet af aan de zo-
onosetheorie als enig juiste theorie 

naar voren brachten, en de mogelijk-
heid van een lab leak onmiddellijk als 
onzin afdeden”, stelt Bonte. 

Onder wetenschappers heeft de 
afgelopen 2,5 jaar een stevig debat 
gewoed over de oorsprong van Sars-
Cov-2. Hoewel er aanvankelijk con-
sensus leek te zijn dat het ging om 

een natuurlijk virus dat van mens 
op dier is overgesprongen (zoöno-
se), is er in de loop van de tijd steeds 
meer bewijs gekomen dat het virus 
mogelijk ontwikkeld is in het lab in 
Wuhan en (vermoedelijk) per ongeluk 
is ontsnapt. De WHO, die de theorie 
van een lablek aanvankelijk van de 
hand wees, heeft inmiddels erkend 
dat hij wel degelijk serieus moet wor-
den genomen. De Amerikaanse Se-
naat publiceerde in oktober nog een 
rapport waarin een lablek als meest 
waarschijnlijke herkomst wordt 
genoemd. 

Uit de e-mailcorrespondentie blijkt 
dat in een teleconferentie op 1 febru-
ari 2020, waaraan werd deelgenomen 
door een groep van internationaal 
toonaangevende virologen, waaron-
der Koopmans en Fouchier, de theo-
rie van een lablek uiterst serieus werd 
genomen. Diverse virologen, gespe-
cialiseerd in coronavirussen, gaven 
aan dat zij dit de meest aannemelijke 
verklaring vonden. Een van de virolo-
gen, hoogleraar Bob Garry van de Tu-
lane University School of Medicine, 
schrijft: “Ik kan me niet voorstellen 
hoe dit (virus) in de natuur zou kun-
nen zijn ontstaan”. Het waren met 
name Koopmans en Fouchier, met 
hun Duitse collega Christian Drosten, 
die erop aandrongen om hier naar de 
buitenwereld geen ruchtbaarheid aan 
te geven. Koopmans gaf op 9 februari 
2020 in een e-mail aan dat zij “geen 
voorstander was van het publiceren 
van de hypothese dat het virus ont-
snapt zou kunnen zijn uit een lab”, 
want “dit zou een averechts effect 
kunnen hebben”. Fouchier schrijft 
dat “debat over zulke beschuldigin-
gen toponderzoekers onnodig zou 
afleiden van hun dagelijkse werk 

en onnodig schade zou aanrichten 
aan de wetenschap in het algemeen 
en de wetenschap in China in het 
bijzonder”. 

In het Viroscience Lab van het Eras-
mus MC in Rotterdam worden onder 
leiding van Koopmans en Fouchier 
al jaren nieuwe virussen ontwikkeld 
voor onderzoeksdoeleinden. Volgens 
recente gegevens van het Center for 
Arms Control and Non-Proliferati-
on vinden bij Erasmus MC meer ge-
vaarlijke virus onderzoeken plaats 
dan waar ook ter wereld – deels 
gefinancierd door de Amerikaanse 
overheid. Dergelijk zogeheten gain 
of function-onderzoek zou nodig zijn 
om meer inzicht te krijgen in hoe vi-
russen zich gedragen. Onderzoekers 
ontwikkelen daarbij doelbewust ge-
vaarlijke virussen, om ‘preventief’ 
vaccins te kunnen ontwikkelen, voor 
het geval deze virusvarianten in de 
toekomst in de natuur zouden kun-
nen ontstaan. Fouchier ontwikkelde 
in 2011 een vogelgriepvirus dat “het 
gevaarlijkste virus ooit” werd ge-
noemd, wat wereldwijd tot commotie 
leidde. President Obama stelde daar-
op een moratorium in op dergelijk 
onderzoek, dat later is opgeheven. 

Diverse wetenschappers, zoals 
professor Marc Lipsitch van de uni-
versiteit van Harvard en dr. Lynn 
Klotz van het Amerikaanse Center 
for Arms Control and Non-Prolife-
ration, hebben opgeroepen tot het 
beëindigen van alle gain of functi-
on-onderzoek, omdat zij de risico’s 
te groot achten. Volgens hen wordt 
gain of  function-onderzoek vooral 
gedaan vanwege mogelijke militaire 
toepassingen. 

Toenmalig minister van Volksge-
zondheid Edith Schippers beloofde 

de Tweede Kamer in 2012 
dat er speciale wetgeving 
zou komen “rondom de bevei-
liging van hoog-pathogene stof-
fen”, maar dat is nooit gebeurd. De 
Groep Van Haga heeft onlangs nog 
Kamervragen gesteld aan minis-
ter Ernst Kuipers van VWS over de 
veiligheid van Nederlandse biolabs. 
Kuipers erkende in zijn antwoorden 
dat er “geen overzicht bestaat” welke 
gain of  function-virussen in Neder-
land worden ontwikkeld. Dat is voor 
de overheid ook “niet noodzakelijk”, 
stelde de minister, omdat er volgens 
algemeen geldende veiligheidsnor-
men wordt gewerkt. Hoog-risi-
co-biolabs werken op basis van een 
plaatselijke omgevingsvergunning.

Wybren van Haga heeft deze week 
opnieuw vragen gesteld, naar aanlei-
ding van de bevindingen van Bonte. 
Hij vraagt onder meer “waarom het 
kabinet OMT-lid Koopmans nooit 
heeft teruggefloten in haar her-
haaldelijke stellige uitspraken met 
betrekking tot het actief publiekelijk 
verwerpen van de lab leak-theorie, 
terwijl daar tot op heden nooit we-
tenschappelijk uitsluitsel over gege-
ven heeft kunnen worden?” 

Bonte noemt het “verwijtbaar” dat 
Koopmans en Fouchier “nu inmid-

dels bijna drie jaar lang, hun kaken 
stijf op elkaar houden over wat er 
tijdens de teleconferentie werd be-
sproken, en wat hun eigen rol was 
in de daaropvolgende gebeurtenis-
sen. Nog erger wordt het, als men 
zich bedenkt dat het tweetal syste-
matisch alle nieuwe gegevens, die 
sinds februari 2020 boven tafel zijn 
gekomen, volledig negeren en tegen 
beter weten in blijven propageren dat 
de zoönosetheorie de meest waar-
schijnlijke is.” ¾

De Andere Krant heeft Erasmus MC 
om een reactie gevraagd, maar niet 
ontvangen.

	f  Lees het volledige artikel van 
Jan Bonte op de website van 
De Andere Krant: bit.ly/DAK-
herkomst-Sars-Cov-2

Premier Australië en vijf internationale 
kranten eisen vrijlating Assange

PCR- en vaccincriticus Rogier Louwen 
vecht ontslag door Erasmus MC aan

Djamila le Pair

Vijf grote internationale kranten, The New York Times, The Guardian, 
Le Monde, El País en Der Spiegel, plaatsten op 28 november een open 
brief getiteld Publiceren is geen misdaad. De brief komt precies twaalf 
jaar nadat de kranten, in samenwerking met Wikileaks, de 251.000 
gelekte diplomatieke telegrammen (Cablegate) in het nieuws brachten.

In hun brief stellen de hoofdredacteu-
ren van de kranten dat het verkrijgen en 
openbaar maken van gevoelige informa-
tie een essentieel onderdeel is van het 
dagelijkse werk van journalisten. Zeker 
als dat in het algemene belang is. “Het 
ter verantwoording roepen van regerin-
gen, behoort tot de kerntaak van een vrije 
pers in een democratie. De aanklacht te-
gen Assange schept een gevaarlijk pre-

cedent”, aldus de schrijvers. “Het dreigt 
het Amerikaanse Eerste Amendement en 
de persvrijheid te ondermijnen.”

Twee dagen later, op 30 november 
vroeg de onafhankelijke Australische 
parlementariër Monique Ryan of de 
Australische regering wel intervenieert 
om Assange vrij te krijgen. Premier Al-
banese antwoordde dat hij erkent dat 
de zaak “een kwestie van groot belang 

is voor veel Australiërs en voor mensen 
in het parlement”. Hij voegde daaraan 
toe dat zijn regering op een diploma-
tieke manier zal blijven handelen. “Ik 
heb dit persoonlijk aangekaart bij ver-
tegenwoordigers van de regering van de 
Verenigde Staten.” Albanese heeft zijn 
minister-presidentschap mede te danken 
aan het door hem tijdens de verkiezings-
campagne geuite “enough is enough!”, 
dat betrekking had op de zaak Assange. 
Na de verkiezingszege bleef het echter 
stil. Tot afgelopen woensdag. ¾

	fbit.ly/open-brief-publishing-is-not-
a-crime

Van onze redacteur

Dr. Rogier Louwen werd door 
Erasmus MC op staande voet 
ontslagen omdat hij wees op 
de risico’s van coronavaccins 
en de beperkingen van de 
PCR-test. De moleculair bio-
loog probeert zijn ontslag aan 
te vechten en verscheen eind 
november voor de rechter. 

Mediakanaal Potkaars.nl kreeg van 
Erasmus MC geen toestemming om 
de zaak te filmen en de reguliere pers 
was afwezig. “Ik kan niet bevatten 
dat ik zo kil en koud aan de kant 
word gezet”, aldus Louwen. Hij zit 

sinds zijn ontslag in juni zonder in-
komen, na 22 jaar dienst. Zijn naam 
en wetenschappelijke reputatie zijn 
geschaad. Co-auteurs mogen niet 
meer met hem publiceren. 

Louwen zou slecht functioneren, 
maar verslagen van beoordelings-
gesprekken levert het Erasmus niet. 
In 2016 is hem nog een gratificatie 
voor ‘uitstekend functioneren’ in het 

vooruitzicht gesteld, maar die heeft 
Louwen nooit gekregen. Tijdens de 
zitting blijkt dat Marion Koopmans, 
hoofd van het departement Virosci-
ence van Erasmus MC, een document 
aan het juridisch dossier van Louwen 
heeft toegevoegd. Auteur en datum 
worden niet genoemd, maar in het 
stuk wordt hij gediskwalificeerd. 

Louwens’ advocatenkantoor heeft 
de vordering onhandig opgesteld: 
de rechter vindt geen handvat om 
het ontslag nietig te verklaren. Een 
door Louwen opgeroepen getuige 
verschijnt niet. In het pleidooi stelt 
Erasmus MC dat Louwen in de co-
ronatijd stelselmatig afspraken en 
instructies niet is nagekomen. De 
rechter spreekt van een druppelzaak, 
waarbij het niet komen opdagen voor 

een bespreking op 21 juni 2022 voor 
Erasmus de emmer zou hebben doen 
overlopen.

De problemen voor Louwen 
 begonnen na een journal club- 
presentatie (november 2021) over 
de risico’s van de Covid-19-gen-
therapieën. De arbodienst lekte zijn 
‘vaccinatiestatus’. In een interview 
met Rico Brouwer in de Waarschijn-
lijkwaargebeurd-show van Potkaars, 
eind mei 2022, besprak Louwen zijn 
onderzoek naar mogelijke verbe-
teringen van de PCR-test. Het is 
nooit online gezet, omdat Louwen 
de communicatie-afdeling officieel 
toestemming vroeg voor uitzending, 
en die niet kreeg.

Na drie uur concludeert de rechter: 
“Dit verschil van mening kan alleen 

worden opgelost door ontbin-
ding met wederzijds goedvin-
den.” Erasmus blijkt daar niet voor 
te kiezen. De rechter zegt niet ver-
rast te zijn. Louwen is zich van geen 
kwaad bewust. “Ik heb gehandeld 
in het algemeen belang.” Uitspraak 
volgt op 21 december. ¾

	fVoor meer informatie over 
deze zaak: potkaars.nl 
(zoekterm Louwen)

“Regering moet virologen Erasmus MC tot 
openheid dwingen over herkomst Sars-Cov-2”
Virologen Marion Koopmans en Ron Fouchier van Erasmus MC moeten openheid van zaken 
geven over de rol die zij hebben gespeeld in het debat rond de herkomst van Sars-Cov-2. 
De regering moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar de kwestie. Dit schrijft 
arts Jan Bonte in een uitgebreid artikel voor De Andere Krant. De Groep Van Haga heeft 
Kamervragen gesteld aan de minister van VWS naar aanleiding van het artikel. 

loos imperialistisch tegelijk zijn. Het meest gewelddadige 
land ter wereld sinds 1950 zijn de Verenigde Staten…” De 
gespreksleider onderbrak hem met de woorden: “Jeffrey, 
stop now”. 

Tijdens een interview met Bloomberg TV beweerde Sachs 
dat Amerika verantwoordelijk was voor de sabotage van de 
Nord Stream-pijplijn. De interviewer onderbrak hem eerst 
nog met de vraag wat zijn bewijzen daarvoor waren, maar 
toen hij razendsnel de argumenten opsomde, werd hem 
het woord ontnomen. Op de alternatieve website Grayzone 
stelde hij dat de Oekraïne-oorlog in feite wordt gevoerd 
tussen de VS en Rusland. Hij vertelde hoe hij na de laatste 
Russische eis van Oekraïense neutraliteit in december 2021 
contact had gehad met het Witte Huis om de president te 
bewegen tot instemming, maar dat de Amerikaanse over-
heid vasthield aan het Navo-lidmaatschap van Oekraïne. 
De oproep van de Oekraïense president Volodymyr Zelens-

ky deze zomer voor een nucleaire pre-emptive strike tegen 
Rusland, vergeleek hij met de oproep van Fidel Castro aan 
de Sovjets in de Cubacrisis (1962) om de Amerikanen een 
nucleaire waarschuwing te geven. “Beëindig de Oekraïne 
proxy-oorlog of reken op een armageddon”, zei Sachs. 

Sachs is geen viroloog, maar werd wel voorzitter van The 
Lancet Covid-19-commissie, die werd ingesteld om lessen 
te leren van de pandemie. The Lancet is het invloedrijke 
Brits medisch-wetenschappelijke tijdschrift dat grote 
invloed had op de beleidskeuzes tijdens de coronapan-
demie. Het debat over de origine van het coronavirus is 
van wereldwijd belang. Komt het virus bij de mens door 
een zoönose op de wildmarkt van Wuhan, of is het ont-
snapt uit het virologisch laboratorium in diezelfde stad? 
Sachs stelde in een interview dat hij als neutrale niet-me-
disch-wetenschappelijke voorzitter diverse leden van de 
Lancet-commissie, onder wie Peter Daszak van Ecohealth 
Alliance, niet transparant achtte. Daarom zag hij geen 
andere weg dan de commissie te ontbinden. 

De internationale virologische gemeenschap laat in-
middels langzaamaan weten dat de lab leak-these toch 
niet onmogelijk is. Daarom werden in het definitieve 
Lancet-rapport van 15 september onder voorzitterschap 
van Sachs de zoönose-these en lab leak-these als twee 
gelijkwaardige opties gepresenteerd. Sachs wijst WHO-di-
recteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus er in een 
Zoom-gesprek persoonlijk op dat veel verborgen labora-
toriumwerk niet aan veiligheidsmaatstaven voldoet, wat 
een mondiale catastrofe kan veroorzaken. 

De lableak-these werd in het begin van de pandemie 
voornamelijk in de alternatieve media gedeeld en in de 
mainstreammedia weggezet als complot, maar wint sinds 
voorjaar 2020 ook daar steeds meer terrein. In Nederland 
gaf  NRC-columnist en microbioloog Rosanne Hertzberger 
aan dat ze de zoönose-optie “allemaal te toevallig” is. 
Zij gaat uit van een labfout en waarschuwt voor onge-
controleerde lab-experimenten. De Andere Krant wees 
er in diverse artikelen reeds op dat ook het Viroscience 
Laboratorium in het Rotterdamse Erasmus MC, geleid door 
Marion Koopmans, deel is van het mondiale netwerk van 
hoog-risico gain of function-onderzoek. Sachs persoonlijk 
sprak zich in een recent interview nog eens duidelijk uit: 
“Ik ben ervan overtuigd dat Covid-19 uit een lab kwam en 
niet uit de natuur”. ¾

PERSOONLIJK

VAN HAGA STELT KAMERVRAGEN

“Ik heb gehandeld in 
het algemeen belang”

Zie ook: 
• bit.ly/virusramp-rotterdam
• bit.ly/vrij-spel-  

virus experimenten
• bit.ly/antwoord-2e-kamer- 

biolabs

Met uitspraken als “This 
country is a warmachine” 
klaagt hij het Amerikaanse 
buitenlandbeleid aan

“Koopmans en 
Fouchier hadden hun 
standpunt al bepaald”

Fotografie: Xinhua | Cheng Min Xinhua News Agency | Eyevine
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Hebben de media 
het licht gezien?
Er lijkt iets te veranderen in het medialandschap. Wat is er aan de 
hand? Zo hoorde ik bijvoorbeeld op NPO radio een opvallend nieuws-
item over lockdownprotesten in China, waarbij duidelijk werd aange-
stuurd op sympathie voor de demonstranten. Er kwam zelfs een ter 
plekke gesitueerde verslaggever aan het woord, die aangaf dat het in 
China riskant kan zijn om te protesteren en die de demonstranten 
“moedig” noemde. Ik vond dat verbazingwekkend omdat dezelfde 
media coronademonstraties in Europa steevast negeerden, bagatel-
liseerden of demoniseerden.  

Is er sprake van een scherpe ommekeer binnen de media, of speelt er 
iets anders op de achtergrond? Waarom zijn Chinese demonstranten 
ineens “moedig” en waren Nederlandse lockdowndemonstranten 
“complotdenkers” of erger? Komt het doordat de media eindelijk 
beseffen dat lockdowns inderdaad misdadig zijn? Dat zou natuurlijk 
fantastisch zijn, maar sceptisch als ik geworden ben na bijna drie jaar 
van flagrante medialeugens en misleiding, hang ik de vlag nog maar 
even niet uit. Want waarom wordt er gemeld dat demonstreren in 
China riskant kan zijn, terwijl vele Nederlandse demonstranten aan 
den lijve ondervonden hebben dat zoiets hier ook niet bepaald zonder 
risico was, getuige de soms ernstige verwondingen als gevolg van 
politiegeweld? En daarover waren de media nogal stil. 

Er zijn meer aanwijzingen dat de gevestigde media hun imagostra-
tegie aanpassen. Een ander voorbeeld is een debat dat recentelijk 
plaatvond in De Balie in Amsterdam, waarbij de centrale vraag was 
of die media tijdens de coronacampagne niet te veel op de hand van 
de overheid waren. Het debat was een initiatief van De Vierde Golf, 
een organisatie van “mensen die kritisch zijn op het Nederlandse 
coronabeleid”. Aan tafel zaten zowaar NRC-hoofdredacteur René 
Moerland en NOS Nieuws hoofdredacteur Giselle Van Cann. 

Ik had nog nooit van De Vierde Golf gehoord – dat kan natuurlijk aan 
mij liggen – maar het verbaasde mij dat de organisatie deze mensen 
zomaar bereid vond om het debat aan te gaan. Kritische organisaties 
zoals De Andere Krant hebben namelijk al vele malen aangeboden in 
gesprek te gaan met de kopstukken uit de massamedia, maar elk aan-
bod werd steeds genegeerd. Ik moet daarom bekennen dat ik het debat 
met enige argwaan bekeken heb. Wat was dit? Een charmeoffensief 
om het vertrouwen te herstellen? Een voorzichtige mea culpa om de 
schade te beperken voor het geval dat het publiek verantwoording 
gaat eisen? Of toch een oprechte hand in eigen boezem? 

Met enige voorzichtige hoop begon ik aan de twee uur durende video, 
maar al snel volgde de teleurstelling. De beide redactiebazen veegden 
hun straatje schoon met opmerkingen als “we hadden maar een deel 
van de informatie” en “achteraf hadden we het misschien iets beter 
kunnen doen, maar voor ons was het ook nieuw”. Volgens Van Cann 
(NOS Nieuws) was de verslaggeving “uitgebalanceerd” en kwamen 
alle visies aan bod. Ook Moerland vond zichzelf en zijn redactie in 
geen enkel opzicht verwijtbaar. Beiden gaven wel ruiterlijk toe dat het 
allemaal nog een pietsie beter gekund zou hebben, maar gegeven de 
omstandigheden hadden ze de best mogelijke journalistiek bedreven. 

Ik kon niet anders dan concluderen dat er hier sprake was van zelf-
propaganda, vermomd als zelfreflectie. Waar het hier om ging, was 
niet het kritisch terugkijken naar de eigen aanpak, maar het oppoetsen 
van het imago. 

In de tweede helft van het gesprek schoof emeritus hoogleraar Cees 
Hamelink aan. Meteen zette de gespreksleider de toon door hem te 
verwijten dat hij regelmatig te zien is op mediakanalen die volgens de 
presentator “niet door de beugel kunnen”, zoals Café Weltschmerz 
en blckbx.tv. Tot zover de “kritische” houding van De Vierde Golf. 
Vervolgens kwam Hamelink nauwelijks nog aan het woord. 

De boodschap achter beide voorvallen is duidelijk: wat onze overheid 
doet is (op enkele vergeeflijke “foutjes” na) goed en moet door de 
media gesteund worden. Wat een Chinese overheid doet is sowieso 
slecht en moet door de media in diskrediet gebracht worden. Zelfs als 
die overheden vergelijkbare dingen doen. En als het publiek argwanend 
dreigt te worden, dan moet niet de inhoudelijke aanpak van die media 
worden bijgesteld, maar alleen het imago ervan worden opgefrist. ¾

Veehouders krijgen hun gedode dieren 
pas vergoed als een ‘wolvenconsulent’ 
bij de provincies heeft vastgesteld dat zij 
voldoende wolfwerende hekken en rasters 
hebben geplaatst. En pas nadat bij Wa-
geningen UR via DNA-testen bij gedood 
vee de doodsoorzaak is vastgesteld. Die 
gang langs de wolvenbureaucratie, kan 
zestien weken duren volgens de website 
van BIJ12; het provinciale wolven-klach-
tenloket. Van der Eng en Kemp zijn kri-
tisch: “Wij hebben een lijst opgesteld met 

opvallende aanvallen achter vermoedelijk 
wolfwerend raster. Deze is aan Bij12 ge-
stuurd. Bij één aanval zijn we er zeker van 
dat de schapen achter goede wolfwerende 
rasters stonden.” 

De ‘slimme’ wolven blijken dus niet door 
hekken te worden geweerd. Alleen al van 

20 tot 26 november sneuvelden nog zes 
andere landbouwhuisdieren, verspreid 
over wolvengebied in Nederland. Het is de 
weekoogst van drie voortplantende roe-
dels en enkele zwerfwolven in ons land. 
In Duitsland – waar de eerste roedel zich 
onder Dresden vestigde rond 2002 – le-
ven al 170 roedels. Die doodden duizenden 
(landbouw)huisdieren per jaar. Niettemin 
ziet Wolven in Nederland ruimte voor “20 
tot 40 roedels”, aldus de website.

Hoewel er veel tegen de komst van de wolf 
in te brengen is, sneuvelen de argumenten 
van de tegenlobby. “No Wolves is tien-
tjeswerk”, aldus Andrea van der Eng, en is 
niet opgewassen tegen de miljoenenlobby 
voor dit ‘wildernis-icoon’. “We hebben 
één donateur die eens meer dan duizend 
euro gaf, verder is het dubbeltjes draai-
en, knibbelen en knabbelen. Wij hebben 
ook de vraag gesteld of we subsidie moe-
ten aanvragen. Maar dan zouden we te 
afhankelijk worden van de overheid. Nu 
zien we dus in Nederland een herhaling 
van de verkooppraatjes, die we eerder in 
Duitsland zagen. Tot 2015 ging het daar 
goed omdat er nog grote lege gebieden 
waren, zoals in Oost-Duitsland. Toen de 
wolven het cultuurland gingen opzoe-
ken, ging het daar mis. Dat zie je nu ook 
in Nederland gebeuren, men lijkt alle er-

ARTSEN LUIDEN NOODKLOK EN PLEITEN VOOR ONAFHANKELIJKE STUDIES BOERIN: DEZE DREIGING IS NIET TE VERTEREN

Gerenommeerde internationale medici van naam 
fileren vaccinatiebeleid tijdens conferenties

Wolfwerende rasters, wolven-
consulent en wolvenklachtenloket

varing die daar al twintig jaar is opgedaan 
te negeren.”

Ark Natuurontwikkeling (jaaromzet 9 
miljoen euro aan subsidies en loterij-
gelden), dat net als Wolven in Nederland 
van Glenn Lelieveld is gevestigd op het 
Toernooiveld in Nijmegen, lijkt met het 
promoten van de wolf een andere agen-
da te dienen: rewilding, oftewel het uit 
productie halen van landbouwgronden 
voor wildernis, waar mensen niets meer 
mogen doen. Het projectplan van Ark, dat 
de wolf prominent in beeld brengt, heeft 
als doel om landbouwgrond op de Veluwe 
te ‘extensiveren’. Daarnaast moet land-
bouwgrond onttrokken worden via het 
‘verbinden van natuurgebieden’. 

Een andere collega van Lelieveld en zijn 
Wolven in Nederland, is Rewilding Euro-
pe. Die stichting ontstond als afsplitsing 
van Ark in 2011. Deze wildernisclub zette 
in 2021 6,8 miljoen euro om aan donaties, 
Postcodeloterij-gelden (9 ton) en subsi-
dies, waarvan 7,8 ton EU-subsidies. Daar-
onder ook een halve ton subsidies voor het 
project Wolflux in Portugal. Het recept is 
hier wederom dat ‘natuurgebieden ver-
bonden worden’, dus dat agrarisch gebruik 
en menselijke jacht tussen natuurgebied 
moet verdwijnen. Sinds het Europese 

Parlement in 2009 een ‘wildernis’-motie 
aannam voor ten minste 10 procent-wil-
dernisoppervlakte op Europees platteland, 
zijn diverse lobby-initiatieven als Rewil-
ding Europe opgestart. 

In Nederland gaf Sharon Dijksma als 
LNV-Staatssecretaris in 2014 de wilder-
nislobby een duw. Zij liet de wolf tot strikt 
beschermde diersoort verklaren onder ar-
tikel 3.2 van de Natuurbeschermingswet. 
Dat betekent dat een wolf op je terrein 
niet aan ‘verstoring’ mag worden bloot-
gesteld. Ook moeten terreineigenaren na 
melding van een wolvenwaarneming bij 
de Zoogdiervereniging een ecoloog op hun 
terrein toelaten voor ‘monitoring’. Dat 
houdt in, onderzoek door een ‘deskundi-
ge’ naar de verspreiding en het gedrag van 
de wolf op je terrein. Volgens het vakblad 
Binnenlands Bestuur zijn met die moni-
toring ruim zeven ton euro onkosten ge-
moeid in 2023. ¾

Van onze redacteur

In Noorwegen liet de Britse cardioloog 
Aseem Malhotra in een bijeenkomst geor-
ganiseerd door de Noorse Liga van artsen 
en gezondheidswerkers (NLHF) ten over-
staan van meer dan 400 Noorse, Zweed-
se en Duitse beroepsgenoten weten dat 
hij in eerste instantie groot voorstander 
van de coronavaccins was. Hij is zelf ook 

gevaccineerd. Nadat zijn eigen vader een 
injectie kreeg, ziek werd en overleed, is 
de medicus onderzoek gaan doen naar de 
veiligheid van de vaccins. Inmiddels vindt 
hij dat er een moratorium moet worden 
ingesteld totdat daar meer over duide-

In Oslo (19 november) en Turijn (22-26 november) kwamen 
gerenommeerde internationale medici bijeen om het coronabeleid 
te bespreken. Zij trokken onder andere harde conclusies over 
het coronavaccin. Volgens de bekende Britse cardioloog Aseem 
Malhorta halen veel beleidsmakers hun informatie over vaccins uit 
gecorrumpeerde bronnen.

De emoties onder de boeren zijn hoog opgelopen. De overheid heeft in Overijssel 
zogeheten PAS-melders gedwongen om hun bedrijf zo drastisch in te krimpen dat 
sluiting onvermijdelijk wordt. Donderdag trokken 400 boeren met hun trekkers 
vanuit diverse provincies naar het provinciehuis in Zwolle om te protesteren. 
Volgens Everdien Kuiper, boerin en actievoerder, beginnen steeds meer boeren 
te beseffen dat de regering hen hoe dan ook weg wil hebben.

Veehouders belanden in 
wolvenbureaucratie als 
het beest een huisdier 
heeft gedood  

Bekende Australische 
cardioloog: stop mRNA-
vaccinaties

lijk is. De omikronvarianten zijn volgens 
hem niet gevaarlijker dan griepvirussen, 
en hoeven al helemaal niet met de risi-
covolle vaccins bestreden te worden. De 
reden dat vele beleidsmakers dit niet zien, 
zo stelde Malhorta, is dat hun informatie 
van gecorrumpeerde bronnen komt, zo-
als de farmaceutische industrie. Daarnaast 
herinnerde hij het publiek er fijntjes aan 
dat kinderen geen laboratoriumratten zijn. 

De Amerikaanse klinisch patholoog Ryan 
Cole vertelde in Oslo over de ernstige ge-
volgen van de Covid-19-vaccins, die hij 
in het lab heeft waargenomen. Hij doelde 
specifiek op onvruchtbaarheid, hartfalen 
en de verspreiding van het spike-eiwit 
naar de hersenen en andere organen. 
Christian Perronne, hoogleraar infec-
tie- en overdraagbare ziekten, sprak op 
de conferentie over wat hij bij herhaling 
zag gebeuren na massale vaccinatie van 
de bevolking: toename in Covid-19-sterf-
te in alle landen, onafhankelijk van het 
merk van de injecties. 

Astrid Stuckelberger, gepromoveerd aan 
de Faculteit Geneeskunde van de Univer-

siteit van Genève en Lausanne, vertelde 
dat de vaccins ook metalen en grafeen-
hydroxide bevatten. Ze pleitte voor onaf-
hankelijke multidisciplinaire studies om 
verder onderzoek te doen naar de inhoud 
van de vaccins. Stuckelberger is opgestaan 
als klokkenluider na haar rol als adviseur 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Ze sprak vanuit die achtergrond 
over de machtsovername van de WHO en 
de Verenigde Naties, door het geld van 
miljardairs als Bill Gates. Zo vertelde ze 
dat medewerkers van vaccinatie-alliantie 
GAVI internationale immuniteit genieten.

In Turijn was een nog grotere bijeenkomst 
met internationaal bekende en geres-
pecteerde sprekers, zoals de professoren 
Peter Doshi (Universiteit van Maryland) 
Sunetra Gupta en Tom Jefferson (bei-
den Oxford) en professor John Ioannidis 
(Stanford). Gupta, specialist in infectie-
ziekten en epidemiologie, stelde dat we 
uit eerdere ervaringen hadden kunnen 
weten dat er bij een grote groep mensen 
natuurlijke immuniteit zou ontstaan. 
Ioannidis was kritisch over de kwaliteit 
van de overgrote meerderheid van de Co-

vid-onderzoeken. De kwaliteit van de data 
was vaak beroerd. Hij brak verder een lans 
voor onderzoek naar andere medicijnen 
tegen een ziekte als Covid-19. 

MIT-professor Retsef Levi riep deze week 
op, coronavaccinaties van mensen onder 
de 30 te staken. De bekende Australische 
cardioloog Ross Walker riep ook op te 
stoppen met de mRNA-vaccins vanwege 
het risico op hartklachten. ¾

	fOslo: bit.ly/conferentie-oslo
	fTurijn: bit.ly/conferentie-turijn

“Steeds meer boeren 
beseffen dat de 
regering ze weg wil 
hebben”

Evelien Nijeboer

“Boeren zijn harde werkers die heel sterk relativeren. 
We hebben al decennialang te maken met alle moge-
lijke regelgeving die steeds verandert. Maar we wor-
den nu onmiddellijk bedreigd in ons bestaan”, vertelt 
Everdien Kuiper, melkveehoudster in de gemeente 
Hardenberg. Everdien heeft het bedrijf overgeno-
men van haar ouders, haar dochter staat weer klaar 
om het van haar over te nemen. Zelf wordt ze niet 
met sluiting bedreigd, maar ze zet zich in voor haar 
medeboeren. “Als een boer zijn bedrijf verliest, is hij 
álles kwijt, ook het huis voor zijn gezin, zijn leefwijze 
en verbondenheid met het land. Zo’n dreiging is niet 
te verteren. Dan worden boeren emotioneel.” 

Volgens haar dringt onder de boeren langzaam 
het besef door dat de regering hen hoe dan ook 
weg wil hebben. “Anders hadden ze ons toch allang 
geholpen?” 

De Nederlandse Vereniging van Melkveehouders 
(NVM) is nog steeds verdeeld. Een deel van de leden 
denkt dat gesprek met de provincie nog zin heeft, 
een ander deel ziet in dat de politiek het stikstofbe-

leid pertinent door wil zetten. De politiek zegt geen 
keuze te hebben: ze moeten de besluiten van de Raad 
van State opvolgen. Ze kunnen hooguit de details 
veranderen. 

Dat gebeurt nu ook. De regering zegt te streven naar 
een ‘oplossing’ voor de 2500 à 3500 PAS-melders. 
Dit zijn boeren die na 2015 hun bedrijf hebben uitge-
breid. Zij hoefden volgens een ‘Algemene maatregel 
van Bestuur’ daarvan alleen een melding te maken 
bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad 
van State oordeelde in 2019 echter dat deze regeling 
ongeldig was, terwijl veel PAS-melders voor tonnen 
in hun bedrijf hebben geïnvesteerd.

Stikstofminister Christianne van der Wal wil nu 
de PAS-melders sparen door ‘piekbelasters’ aan te 
pakken. Kuiper verwacht dat er daardoor niets ver-
andert. Volgens de NVM zullen 2000 à 3000 boerde-
rijen ‘piekbelaster’ worden genoemd. Komende week 
beginnen de onderhandelingen over een akkoord. Dit 
proces zal minstens een kwartaal duren. De land-
bouworganisaties staan in die onderhandelingen 
flink onder druk. Volgens Jeroen van Maanen is er 
voor de NVM geen enkele basis om er überhaupt aan 
deel te nemen, omdat er onder de huidige regelge-
ving op geen enkele manier rendabel te boeren valt in 
Nederland. Van Maanen: “Waarom zouden we praten 
over de inrichting van ons huis terwijl de sloopkogel 
voor de voorgevel hangt?” 

Die conclusie lijken nu steeds meer boeren te trek-
ken. Zo kreeg boer Arjan, vader van een jong gezin, 
op 7 november een dwangsom van 117.000 euro 
opgelegd. Binnen een half jaar zou hij honderd van 
zijn honderdvijftig koeien moeten wegdoen waar-

mee zijn bedrijf feitelijk opgeheven 
zou zijn. Hij weet van vier andere boeren 

die hetzelfde overkwam. Op 16 november 
stonden er driehonderd tractoren voor het pro-

vinciehuis in Zwolle. De boeren overhandigden 
Gert Harm ten Bolscher, Gedeputeerde Landbouw 
& Natuur bij de Provincie Overijssel, een brief met 
een ultimatum: binnen twee weken moeten deze 
dwangsommen zijn ingetrokken. Zij eisen dat de 
handhaving op PAS-melders onmiddellijk stopt 
en dat intern en extern salderen binnen de agra-
rische sector per direct weer wordt toegestaan. Dit 
voorkomt dat de ‘groene’ stikstof van boeren (NH3, 
ammoniak) wordt ingeruild tegen de ‘grijze’ stik-
stof (NOX, stikstofoxide) van de industrie. Ook eisen 
zij een noodwet die binnen een half jaar in werking 
treedt, waarmee rechters de PAS-melders niet verder 
mogen veroordelen. 

Kuiper: “Dat kán, in de coronatijd werd toch ook de 
ene na de nadere noodwet in werking gesteld?” Ten 
Bolscher zegt echter geen stikstofruimte te hebben 
voor de PAS-melders en de door hem gesuggereerde 
oplossingsrichtingen kosten veel meer tijd om te 
realiseren dan het halve jaar voordat de dwangsom 
ingaat. 

Over de mogelijke uitkoopregeling voor boeren 
waar de politiek over praat, zegt Kuiper: “Ze willen 
de gebouwen vergoeden, maar die zijn niets waard 
als het bedrijf geen vergunning heeft. Bovendien 
krijg je niet de marktwaarde van je grond vergoed 
als de overheid je uitkoopt, met haar eerste recht 
van koop. Dat geeft geen enkele mogelijkheid om in 
Nederland opnieuw te beginnen.” 

Volgens Everdien Kuiper kan de politiek voor een 
oplossing zorgen, maar is de wil er niet. “Als we in 
Nederland dezelfde stikstofnormen zouden hebben 
als in Duitsland, zou er voor ons geen enkel pro-
bleem zijn.” Kuiper is er inmiddels van overtuigd dat 
stikstof een gecreëerd probleem is dat de herinrich-
ting van Nederland dient. Wat er zal gebeuren als de 
meeste boeren tot dezelfde conclusie komen, is de 
vraag. Kuiper: “Wij zijn hoe dan ook niet van plan 
om te vertrekken. Desnoods gaat het land op slot.” 

Ook de Friese boerin Nynke Koopmans verwacht 
stevige acties. “Het actienetwerk van boeren en bur-
gers is enorm gegroeid sinds de vorige acties en er 
is nog niets opgelost. Elk verzet helpt, vooral om 
mensen bij elkaar te brengen. De verandering zal 
van onderop moeten komen.” ¾

De hoofredacteuren van NRC 
en NOS Nieuws veegden hun 
eigen straatje schoon

PIETER  STUURMAN

“Wij zijn niet van plan te 
vertrekken. Desnoods gaat het 
land op slot.” 
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Aseem Malhotra
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Econoom Ad Broere: “Zolang we in 
geld geloven, houden we het in stand”

GELD MOET WEER EEN BIJROL GAAN SPELEN

Xavière Kolk

Je elektrische fiets ruilen voor een serie 
coachingsessies? Of jouw dakkapel laten 
schilderen en uitbetalen in BE (Bartering 
Eenheden)? Bartering.nl biedt de moge-
lijkheid. Wie geïnteresseerd is, kan op 
de site voor 25 euro per jaar een account 
aanmaken. De eerste 200 aanmelders 
krijgen 25 BE als  early bird-bonus. Je kunt 
BE verdienen door te handelen. De BE is 
qua waarde nu nog gekoppeld aan de euro. 
Deelnemers kunnen echter geen BE ko-
pen. “Nog niet”, aldus Venema. 

Wanneer je ingelogd bent, kom je in 
een Dashboard, waar diensten of goede-
ren aangeboden worden. Er zijn drie (uit)
betaalmogelijkheden: BE’s, euro’s of on-
derlinge ruil. In principe werkt Bartering 
hetzelfde als Marktplaats of andere on-
derlinge handelssites.  

De bedoeling is dat het platform uit-
groeit tot dé alternatieve marktplaats, 
voor mensen die niet meer geloven in het 
door de staat en banken gecontroleerde 
huidige financiële systeem. “Hoe meer 
deelnemers, hoe meer er onderling ge-
handeld kan worden. Wij zijn druk bezig 
voldoende BE op het platform te krijgen. 

Misschien kan dat door een krediet in BE 
mogelijk te maken”, aldus Venema. “Als 
gebruikers kiezen om te handelen in eu-
ro’s, hopen we dat ze geen tikkies over en 
weer gaan sturen maar kiezen voor con-
tant betalen. Contant geld levert vrijheid 
op. Je betaalgedrag kan niet gecontroleerd 
worden als we onderling cash blijven be-
talen. Behalve een betaalplatform, is Bar-
tering ook een uitnodiging om met elkaar 
te verbinden.”

Toen in 2020 de eerste lockdown werd 
uitgeroepen, begrepen zij dat deze ver-
strekkende vrijheidsinperking het begin 
was van iets veel groters. Venema: “In het 
begin van deze hele periode bezochten we 
alle ‘wakkere’ bijeenkomsten. We zagen in 
die tijd constructieve initiatieven voor een 
parallelle samenleving ontstaan.” Mus-
schenga: “Op het gebied van betaalplat-
formen, toch een erg belangrijk onderdeel 
van iedere samenleving, hoorde ik vooral 
ideeën die los van elkaar bleven bestaan. 
Je blijft kwetsbaar als iedere gemeenschap 
een eigen economisch systeem gebruikt.” 

Musschenga en Venema denken met 
Bartering dat gat te kunnen vullen. Niet 
om er een slaatje uit te slaan, overigens. 
“We hoeven niet te verdienen aan dit 
nieuwe platform. We hopen kostenneu-
traal te worden”, aldus Musschenga. Het 
tweetal, zakenpartners en geliefden, ver-
dient zijn brood met TradeXchange, een 
betaalplatform voor ondernemers dat zij 
twintig jaar geleden bouwden. “TradeX-
change werkt hetzelfde als Bartering. Al-
leen biedt het meer mogelijkheden. Zo kun 
je een krediet opnemen. Bij Trade Xchange 

werken we met de Trade-euro, een alter-
natieve munt die, net als de BE (nu nog) 
gekoppeld is aan de euro.”

Ze zijn niet de bedenkers van geprofes-
sionaliseerde ruilsystemen. “Meneer D.W. 
van Straaten was ons in 1983 al voorge-
gaan met zijn platform Bartering. Toen wij 
rond 2002 begonnen met TradeXchange, 
wilden we graag met hem samenwerken 
of zijn Bartering kopen. Maar daar stond 
hij niet voor open. Zijn Bartering-plat-
form had hele goede tijden gekend met 
overboekingen van meer dan 100.000 BE. 
Hij toonde aan dat de zakenwereld graag 
werkt met alternatieve betaalmogelijkhe-
den. Het Bartering van Van Straaten liep 
echter leeg en Trade Xchange groeide. Ik 
denk dat onze groei en de leegloop bij Van 
Straaten wel met elkaar in verband ston-
den. Enkele jaren geleden zag ik ineens 
dat ik de url Bartering.nl kon kopen. Dat 
heb ik gedaan. Het is een goed url en te-
gelijkertijd een eerbetoon aan de pionier 
op het gebied van Bartering-platforms.”

Venema en Musschenga zien meer al-
ternatieve financiële initiatieven ont-
staan, meestal gekoppeld aan vormen van 
parallel samenleven. Musschenga: “Het 
voordeel van Bartering is dat het draait 
op software en ervaring van TradeXchan-
ge. Helaas bleek het moeilijk om samen 
te werken binnen de parallelle samenle-
ving: we belden of mailden initiatief-
nemers om elkaar sterker 
te maken, met elkaar 
te bespreken hoe 
we samen kun-
nen werken . We 
werden meestal 
niet eens terug-
gebeld. Dat was 
een grote teleur-
stelling. Ik denk 
dan: we moeten het 
toch  samen en in ver-
binding gaan doen allemaal?” Vene-
ma: “Iedereen wil een eigen betaalsys-
teem bedenken maar er gebeurt weinig 
concreets. Terwijl wij er al 20 jaar ervaring 
in hebben.” ¾

“Ruilen en waarde creëren is 
gewoon leuk”
Bartering.nl is online sinds 20 septem-
ber 2022. Tot nu toe hebben zich 130 
mensen aangemeld. Er staan op dit 
moment 15 aanbiedingen op waaron-
der gezondheidsdrankjes, diensten, 
coaching en meubelen. De aanbieder 
van elektrische f ietsen wil betaald 
worden in euro’s of in ruildiensten. 
Een aangeboden rubberboot kost 300 
BE. Venema en Musschenga proberen 
mensen te bereiken door bijeenkom-
sten te organiseren voor deelnemers 
die als zich als ambassadeur van Bar-
tering in willen zetten. Venema: “We 
groeien en dat is al een mooi resultaat, 
vooral omdat we nog niet veel naar bui-
ten getreden zijn. We hebben de am-
bitie verder groeien en te verbinden. 
Naast de noodzaak om een alternatief 
betaalplatform te hebben, is ruilen en 
waarde creëren gewoon leuk. Want 
laten we vooral niet uit het oog verlie-
zen dat de parallelle samenleving ook 
leuk kan zijn.” Musschenga vult aan: 
“We bieden een kwalitatief goed en 
betrouwbaar systeem.”

Bartering: marktplaats 
met ruilhandel
Bartering is een alternatieve marktplaats voor gelijkgestemden, 
voorbereid op een mogelijk turbulente economische toekomst. 
Initiatiefnemers Therecia Venema en Jeroen Musschenga ont-
wikkelden een betaalplatform waarop particulieren goederen 
en diensten kunnen ruilen.  Kattenbak

Deze maand kwam er tijdens een sociale gelegenheid een lezeres van De 
Andere Krant naar mij toe. “Ik heb een schoonheidssalon. Ik knip altijd jouw 
columns uit en hang ze daar op.“  Van zo’n compliment word ik altijd even 
stil. Voor elke kat die een plasje pleegt over je perspectieven op papier, is er 
blijkbaar nog altijd die persoon die voortijdig de schaar ter hand neemt. Een 
daad die vooral mijn fantasie prikkelt. Ik stel me de dames (en heren) voor 
die tijdens haar gezichtsbehandelingen de toestand in de wereld bespreken, 
die onder aangename omstandigheden het onaangename aantreffen aan 
de wand van de salon: mijn mening over Rutte, Kaag, de mainstreammedia 
en alle andere deelnemers aan deze kwaadaardige klucht waar de wereld 
onder zucht. Wat een antithese. Maar zo moest ik dat laatste niet zien, zei 
ze. Het ging haar geloof ik om het kunnen delen van iets waar ze kracht 
uit haalt. Zo simpel was het.

Ik ben tot het inzicht gekomen dat dit voor mijzelf ook geldt. Dat ik net zo 
goed als ieder ander die geen plek in een krant heeft of een podium via de 
alternatieve kanalen, vooral behoefte heb aan een gedeelde kracht en een 
verbintenis met het ‘wakkere’ deel van de wereld. En ik zie steeds beter in 
dat die kracht niet ontstaat uit wat we allemaal weten, of denken te weten 
en misschien liever niet zouden willen weten, maar uit een wederzijds 
welbevinden, een intentie en een resonantie. En wat nu resoneert is het 
onderbewustzijn, een dieper besef dat we uit de kattenbak van de dagelijkse 
ophef simpelweg het mens-zijn aan het redden zijn. 

De wijze waarop de dissidenten van deze tijd ongemakkelijke waarheden 
aan het licht brengen, is een prestatie die zijn weerga niet kent. De truckers 
(in Canada), Nederlandse boeren, artsen, activisten, enkelingen. De grote 
afwezigen: artiesten, intellectuelen, wetenschappers. Te slim of te beroemd 
om enige argwaan te ontwikkelen, te zeker van hun kunnen om zelftwijfel 
toe te staan. In dat gat stappen allerlei mensen die nu de onderstroom 
vormen, die zich deze taak toebedelen. De boel opschudden, de consensus 
wantrouwen, de feiten achterhalen, de massa waarschuwen. 

Het geeft niet dat we nog niet alles weten of zeker weten, wat er toe doet 
is de radicale eerlijkheid die een unieke plek inneemt naast de nare, vaak 
somber stemmende boodschap zelf. Ik denk aan de artikelen van dichter Jan 
Bennink, de zwarte humor van arts Jan Bonte, de dagelijkse podcasts over 
geopolitiek van The Duran, de teksten en kunst die boeren langs snelwe-
gen plaatsen. Misschien zelfs wel de onheilspellende, zware woorden van 
Poetin in zijn speeches die aan ons gericht zijn (maar niet per se tegen ons, 
zoals de media graag beweren). Ze komen eerlijker over dan de woorden 
van Joe Biden, die onlangs in Warschau de onvermijdelijke overwinning 
van Oekraïne uitriep, zonder blijk te geven van enige realiteitszin. Omdat 
winnen van Rusland nou eenmaal de wil is van Washington, Londen, Parijs 
en Berlijn, en niet alleen tegen elke prijs, maar ook als de winst niet meer 
te koop blijkt, zoals nu steeds duidelijker wordt. 

Ik bewonder de mensen die nog wel realiteitszin hebben en hun sociale 
leven of zelfs hun baan op het spel zetten. Ik knip hun strijdlust in ge-
dachten uit en behang er mijn ziel mee. Vraag me niet hoe, maar het werkt. 
Ook tegen de druk die ik soms voel om positiever te zijn, een goed einde of 
überhaupt een eindstreep te schetsen bij de onzuivere plannen die onze 
overheden met ons hebben. Maar dat voelt als beloftes maken die je niet 
kunt waarmaken, zekerheden willen die er niet zijn. De waarheid is dat de 
wereld lelijk is, dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn en dat je je daar 
maar beter op kunt instellen.

Hoewel de geluiden om het vooral aangenaam te houden, een optimistische 
houding aan te nemen en een positieve bijdrage te leveren belangrijk zijn, 
en ook precies dat effect hebben: de gemoederen op peil houden, biedt 
radicale eerlijkheid uiteindelijk het meest troost. Misschien wel om de 
simpele reden dat het dan eventjes niet erger kan worden, en we samen 
de draak in de bek kunnen kijken. ¾

Simone Beer

Broere, bekend van boeken als Geld komt 
uit het niets, Geld in de bijrol en Een men-
selijke economie, stelt dat we begrippen 
als geld en waarde anders moeten gaan 
bekijken. “We moeten zelf gaan bepa-
len wat waarde heeft en ons daarbij niet 
laten leiden door geld, want geld heeft 
geen waarde in zichzelf. Het is een van de 
grootste misvattingen die wij als mens-
heid over onszelf heen hebben gehaald.”

De econoom legt uit hoe deze situatie is 
ontstaan. Zo’n negentig procent van al het 
geld en bezit is nu in handen van de rijkste 
1 procent van de wereld. Dat is zo begon-
nen in de 17de eeuw. “Toen waren er de 
eerste bankiers. Zij leenden hun geld uit 
aan koningen en de adel met het volk als 
onderpand. Er werden belastingen gehe-
ven en dat kwam als aflossing bij de ban-
kiers terug. Feitelijk is dit nu nog steeds 

zo. Het vermogen dat zij in de loop der tijd 
hebben opgebouwd, hebben ze belegd in 
schepen, spoorwegen, goud, olie en di-
amanten. Die kleine groep rijke mensen 
heeft daarmee een enorme grip gekregen 
op de wereldeconomie. Allemaal achter de 
schermen: niemand kan aantonen hoe rijk 
ze eigenlijk zijn. Vervolgens oefenen zij 
invloed uit op politiek en economie, via 
grote instituten als de Wereldbank, de VN 
en de EU, die onder zware invloed van de 
lobby van deze rijken staan.”

Het huidige financiële systeem is ongun-
stig voor de meeste mensen. “Stel dat je 
een huis wilt kopen. Dan moet er geld 
zijn. Als dat er niet is, moet je het lenen 
en aflossen met rente. De grap is dat het 
geld wat je leent op het moment dat je je 
contract ondertekent niet bestaat! Als je 
een hypotheek van drie ton afsluit, wordt 
dat bedrag in de min in de computer inge-
voerd. De bank heeft dan een vordering op 
jou, dus de bank heeft dat geld in de plus 
staan en het huis is onderpand tot je het 
hebt afgelost. Je werkt je jaren klem om 
geld – wat er niet was en wat niks waard 
was – waarde te geven. Banken scheppen 
geld uit het niets en ze verdienen aan de 
rentes van die gecreëerde leningen.”

“We komen nooit meer van de afhankelijkheid 
van dit geldsysteem af – en daarmee ook niet 
van de Central Bank Digital Currency (CBDC, 
een digitale munt) die ze in willen voeren, 
tenzij wij ons daarvan losmaken”, stelt 
econoom en auteur Ad Broere. Hij pleit ervoor 
met elkaar financiële alternatieven te bouwen.

Banken lenen volgens Broere dat spaar-
geld niet uit, zoals de meeste mensen 
denken. “Het kan ook niet: alle leningen 
en hypotheken bij elkaar is veel meer dan 
er spaargeld is. Het geld wordt gecreëerd 
met schulden. Hoe meer schulden er zijn, 
hoe meer geld er is. Als er geen schulden 
zijn, is er zelfs geen geld meer en dan 
komen we terug op het punt voor er geld 
was. Dat is dan ook niet erg, omdat geld 
dan ook niet meer het uitgangspunt is.”

In het huidige model is het zo dat de rij-
ken rijker worden en de armen armer. “En 
daarmee afhankelijker van de overheid. In 
dit geval komt er een CBDC, een digitale 
centralebank-munt, als gedragsbeïnvloe-
ding en een basisinkomen, mits je je aan 
hun regels houdt. We zien nu al dat men-
sen en mkb’ers niet meer rond kunnen 
komen door de hoge energierekeningen 
en inflatie. Met als gevolg dat veel mensen 
werkloos worden en dus afhankelijker. 
Daarom moeten we nu aan alternatieven 
bouwen, voor de chaos uitbreekt.”

Een oplossing is volgens Broere om terug 
te gaan naar waardecreatie. “Ik was jouw 
ramen, jij bakt voor mij een brood. De 
waarde zit in de dienst of het product zelf. 
Mijn voorstel is dan ook concreet om met 
elkaar onze eigen waardes en diensten te 
creëren en in je eigen community – waar 
consumenten en producenten zitten – 
deze uit te wisselen of in het krijt te staan 
als dat uitgesteld wordt. Ik kan een dienst 
aanbieden en daar bij wijze van spreken 
een kastanje voor krijgen die als tegoed 
voor een tegenprestatie dient. Een kas-
tanje is daarmee een waardetransport-
middel. Een eerste uitgangspunt is dat 
de producenten nog voldoende omzet in 
euro’s hebben, om zo de eurokosten nog 
te kunnen dekken, zoals de huur, salaris 
en inkoop. De overige producten kunnen 
dan voor kastanjes en tegenprestaties ge-
ruild worden. Een tweede uitgangspunt is 
dat vraag en aanbod elkaar dekken. Geld 
moet ondergeschikt worden. Het moet 
een gevolg van waardecreatie zijn, geen 
voorwaarde. Het derde uitgangspunt is 
dat geld zoals we dat nu kennen, wordt 
afgeschaft. De waarde van iets wordt niet 
meer in euro’s bepaald en de lokale eco-
nomie draait op zichzelf.”

Dat communityconcept kent veel voor-
delen. “Rente is achterhaald, beleggen en 
sparen zijn achterhaald en met geld kun je 
dan niet nog meer geld maken. Het moet 
juist circuleren in de community waar ie-
dereen producent en consument is. Men-
sen die nu aan de rand van de economie 
staan, doen dan ook weer mee. En als wij 
geld niet meer de plek geven die het nu 
heeft, vervalt rijkdom en macht daarmee 
ook. Dan bepalen wij wat waarde heeft!” 
Broere benadrukt dat het concept simpel 

is, maar dat het nog weinig gebeurt. “Dat 
is te herleiden naar de indoctrinatie van 
wat de waarde van geld is en hoe belang-
rijk dat is. We kunnen ons geen alternatief 

meer voorstellen en geloven niet dat het 
zo simpel kan zijn.”

Verder is lokaal kopen het devies, volgens 
Broere. “Elke euro die wij nu uitgeven is 
een stembiljet. Geef deze dan ook uit aan 
de plaatselijke slager, bakker en groen-

teboer. Ga naar de markt. Dan 
blijft het regionaal stromen, de 

regio wordt vitaler en ambacht en 
onafhankelijkheid komen terug. En be-
taal daarbij contant!” 

Broere ziet het wel gebeuren dat contant 
geld gaat verdwijnen. “In mijn boek Geld 
komt uit het niets heb ik een stuk geschre-
ven over de directeur van de BIS-bank die 
graag een CBDC wil “want dan kunnen we 
alle uitgaven van iedereen volgen en dat 
kan niet zolang er contant geld is”. Het 
gaat om controle en nog meer controle. 
Als alles digitaal wordt, kan er worden 
gestuurd. Daarom moeten we er van 
profiteren zolang het er nog is. Creatief 
en inventief worden en ons voor eens en 
voor altijd losmaken van het destructieve 
eurosysteem.”

	fMeer lezen van Ad Broere: 
AdBroere.nl of de gelijkgenaamde 
Telegramgroep.

HET GEEFT NIET 
DAT WE NOG NIET 
ALLES WETEN OF 
ZEKER WETEN

SIETSKE  BERGSMA

Voor mensen die niet 
meer geloven in het 
door de staat en banken 
gecontroleerde systeem

“De grap is dat het 
geld wat je leent, op 
het moment dat je je 
contract ondertekent 
niet bestaat!”

“We moeten ons 
voor eens en voor altijd 
losmaken van het 
eurosysteem”
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BOEK VAN DE WEEK

De Wonderen van 
de Kasa
Op 24-jarige leeftijd was Macy Annabelle Pole docent 
economie op een internationale school. Ze had een dynamisch 
leven, reisde veel, had gezellige vrienden en een ogenschijnlijk perfecte 
relatie. Ondanks haar jonge leeftijd ontdekte ze dat dit niet het leven 
was dat ze wilde leiden.

Ze nam ontslag, beëindigde haar relatie en volgde haar hart. Ze noemde het zelf 
gekscherend een tussenjaar. “Ik had altijd gevochten tegen mijn gevoeligheid, 
maar nu werd het opeens mijn kracht”, vertelt ze. “Ik nam tijd voor mezelf, 
maakte mijn boek af en vond mijn droombaan.” Op 1 september 2022 verscheen 
haar debuutroman bij uitgeverij Paris Books. Dit spirituele sprookje ontroert en 
vermaakt, maar biedt bovenal visie, inspiratie en levenskracht. 

Het boek gaat over Bessia, een meisje dat is uitverkoren om de mensheid te bege-
leiden naar de Nieuwe Aarde. Het boek neemt je mee op haar reis, van onbewust 
meisje tot de Kasa: de Uitverkorene. Het verhaal is gecentreerd rondom een 
levensveranderende reis, waarin Bessia ontdekt dat ze bijzondere gaven heeft. 
Vervolgens moet ze die gaven leren beheersen, om zelf geluk te vinden en zo de 
mensheid te kunnen redden. Aan het eind van het boek is niet alleen Bessia’s 
leven veranderd, maar dat van de lezer ook.

	fMacy Annabelle Pole f E-book € 11,95 f Paperback € 20,95
	fmacypole.com

FILMTIP

Shaun het schaap  
– De film (2015)
Shaun is het schaap dat ooit van een vrachtwagen viel in de 
animatiefilm ‘A close shave’ (1995) gemaakt door de befaamde 
Aardman-studio. Sindsdien heeft het schaap behoorlijk aan bekendheid 
gewonnen met een publiek in maar liefst 170 landen.

Zonder dat er ook maar een verstaanbaar woord wordt gesproken, weten de film-
makers je als kijker toch flink te laten lachen of grijnzen met dit sympathieke 
schaap. Shaun’s medekarakters bestaan onder meer uit een stevig bebrilde boer, 
een moederschaap (met krulspelden), een babyschaapje met fopspeen en een hond 
die de kudde bij elkaar moet zien te houden. Shaun en de andere karakters maken 
in de film verschillende avonturen mee die jong en oud laten lachen. Briljant in 
eenvoud, maar allesbehalve simpel. Met de feestdagen in aankomst is er ook een 
speciale winterse kersteditie  met dit bekende schaap - Kerstavonturen (2021) – 
waarin Shaun en z’n vriendjes van alles meemaken op de boerderij met rondvlie-
gende sneeuwballen en een gevaarlijk potje biljart. Op internet zijn er veel korte 
Shaun-filmpjes te vinden, heerlijke zoethoudertjes voor de jongsten onder ons, 
maar ook voor volwassenen veel te leuk om niet te kijken.

	fDe film: pathe-thuis.nl/film/626/shaun-het-schaap-de-film-nl (v.a. € 2,99) 
	fKerstavonturen: megamoviestore.com/dvd/shaun-het-schaap-shauns-
kerstavonturen (€ 6,99 excl. verzendkosten)
	fBeiden ook beschikbaar op Netflix
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DNA: lezing met 
meditatie
Beïnvloeden je waarneming en (onderbe-
wuste) programma’s je DNA? Hoe kun je 
zelf (het functioneren van) je DNA helen? 
Maak kennis met jouw 98 procent slui-
merende DNA van binnenuit. Meditatie 
heeft een heel heilzaam effect op je DNA 
en op hoe dit zich uitdrukt in je lichaam: 
de epigenetica. Dat beinvloedt je gezond-
heid, inclusief je weerstand, en dus het 
functioneren van je immuunsysteem. 
Meditatie zet ook het ontspanningssys-
teem in je lichaam aan, waardoor het 
stress-systeem tot rust komt.

	fBergen (NH) f 10 december 
	f 14:00 – 17:00 f € 10 
	fbit.ly/dna-epigenetica 

Art & Crafts X-mas 
Fair

In cultuurerf, workshopruimte 
en vergadercentrum Andledon 

wordt een markt vol veelal 
zelfgemaakte produc-

ten, kunst en live mu-
ziek georganiseerd. 
Lekker genieten 
van de kraampjes, 
glühwein, koffie 
met een taartje of 
een hapje, terwijl je 

ondertussen luistert 
naar muziek van ‘2 

of us’. Er zal haak- en 
breiwerk te vinden zijn, 

maar ook boeken en lp’s, kle-
ding, schilderijen en beschilder-
de voorwerpen, sieraden, crème 

en kruidenmiddeltjes, massage, 
mozaïek, vilt- en weefwerk en 
nog veel meer. 

	fDen Andel f 11 december 
	f 13:00 – 18:00 f Gratis
	fbit.ly/x-mas-fair

Circulair Geld & 
Ondernemen

Een evenement ter ondersteuning van 
duurzame transacties over de regionale 
grenzen heen. De invulling van duurzaam 
en circulair ondernemende collega’s kan 
onderling namelijk best inspireren of lei-
den tot nieuwe samenwerkingen, of het 
leren kennen van nieuwe leveranciers of 
klanten. Ben je een geïnteresseerde lokaal 
en duurzaam ondernemer? Dan zien we 
je aanmelding graag tegemoet.

	fOnline f 12 december 
	f 16:00 – 17:30 f Gratis
	fbit.ly/duurzame-ontmoeting

De kwaliteit van ons water is veelal gebaseerd op chemische en 
biologische componenten. Maar er is meer: water is te vitaliseren 
en te resetten, water is een informatiedrager en van grote bete-
kenis in mythen, religies en wijsheidstromingen. 

Op verschillende plekken in Nederland zijn initatieven gestart 
om medelanders warmte te geven, in letterlijke zin. Er zijn ac-
ties gestart voor winterjassen en dekens, zoals de Jassen op 
de Brug-actie in Den Bosch. De Roep voor Soep is het nieuwste 
initiatief op dit vlak.

AndereAgendaDe 

Het Wezen van Water in 
al zijn verscheidenheid

Roep voor Soep

Baanbrekers: Ella Ster
Het vrije media– en bewustzijnslandschap heeft er de 
laatste 2,5 jaar honderden websites, podcasts, videoka-
nalen, bloggers en vloggers bij gekregen. Er zijn echter 
mensen die al veel langer bezig zijn de weg vrij te maken 
als het gaat om eerlijke berichtgeving en het verspreiden 
van bewustzijn. Hun websites en archieven bevatten een 
enorme schat aan waardevolle informatie. In de serie 
Baanbrekers laten we deze bewustmakers van het eerste 
uur aan het woord. 

Peter Toonen 

Ella Ster (of: ella’ster*) is de naam 
van zowel de weblog als de schuil-
naam van de vrouw die deze heeft 
opgezet en beheert. Ella Ster bestaat 
vanaf 2016 en inmiddels is deze site 
niet meer alleen een bron van we-
kelijks (soms dagelijks) alternatief 
nieuws. Het is ook, via een handige 
zoekmachine, een groot archief ge-
worden van al dit soort nieuws door 
de jaren heen. Op de vraag wanneer 
en hoe haar weblog is ontstaan, 
antwoordt Ella Ster: “In 2014 re-
aliseerde ik me dat er van alles in 
de wereld niet klopte, en opende ik 
onder de naam Ella Ster een Twit-
ter-account om hierover te tweeten. 
Kort daarna begon ik als Ella Ster 
te posten op Facebook. Maar nadat 
ik voor de zoveelste keer van Fa-
cebook verwijderd werd, omdat ik 

een bericht had geplaatst wat hen 
kennelijk niet beviel, besloot ik dat 
het tijd werd een blog te beginnen 
op een eigen website. Dat gaf me 
ook de ruimte om langere artikelen 
te schrijven, waarvoor een medium 
als Facebook eigenlijk niet geschikt 
is. Ik koos voor een pseudoniem om 
in alle vrijheid te kunnen schrijven 
over beladen onderwerpen, zonder 
dat daarbij mijn gezin, vrienden of 
werk in gevaar zouden komen.”

Ze had eigenlijk nog nooit journa-
listieke stukken geschreven, maar 
haar lezerspubliek zag haar al snel 
als journalist en niet als blogger. 
Ella Ster: “Ik hou ervan complexe 
maatschappelijke vraagstukken 
helder samen te vatten en ver-
banden te leggen tussen zaken die 
ogenschijnlijk niets met elkaar te 
maken hebben. Ik wil proberen ook 
de bredere context te schetsen van 

de onderwerpen waarover ik schrijf, 
en dat vraagt veel onderzoek en een 
zorgvuldige formulering van wat ik 
te melden heb.” Vanaf 2020, toen ze 
ook lid werd van de Vereniging van 
Vrije Journalisten, is haar werkwij-
ze veranderd. “In het begin deel-
de ik alles wat mijn interesse had 
zonder veel te verifiëren, totdat me 
duidelijk werd dat ook binnen de al-
ternatieve nieuwskanalen veel fake 
nieuws rondging. Sindsdien onder-
zoek en vermeld ik altijd zoveel mo-
gelijk verschillende nieuwsbronnen 
en besteed ik nog meer aandacht 
aan een zorgvuldige woordkeuze.”

Dit laatste sluit ook aan bij de 
doelstellingen van Ella Ster om be-
langrijke onderwerpen die niet in 
de mainstreammedia behandeld 
worden, juist zo breed mogelijk te 
belichten. “Ook ingrijpende ont-
wikkelingen wil ik niet te eenzijdig 
voor het voetlicht brengen. Zo zie 
ik dat Agenda 21 (het programma 
van de Verenigde Naties voor duur-
zame ontwikkeling) volledig wordt 
gesteund door de gewone journalis-
tiek. En Agenda 21 is een onmense-
lijke agenda. Wat ik wil bereiken met 
Ella Ster is een bewustzijnsvergro-
ting creëren door het grotere plaa-
tje te laten zien, zodat mensen van 
daaruit tot een oplossing kunnen 
komen voor de grote vraagstukken 
waarvoor we nu staan.”

Zoals het er nu naar uitziet, zal de 
website Ella Ster nog een hele tijd 
blijven bestaan. Ze ziet haar website 
ook als een vorm van archivering 
van bijna 800 artikelen over wat we 
waarschijnlijk ooit zullen beschou-
wen als een markante periode in 
onze geschiedenis. “We kunnen nu 
koers zetten naar een betere wereld. 
Het is dan wel nodig, lessen te leren 
uit wat er nu gaande is, en dan heb ik 
het over zaken zoals de oversterfte 
onder en de repressie tegen de be-
volking. Maar ik bedoel hiermee 
ook dat we zelf verantwoordelijk-
heid moeten nemen voor ons leven, 
vertrouwen op onze eigen innerlij-
ke kracht en leven vanuit het hart. 
Daarom zijn ook meer spirituele 
onderwerpen of het schetsen van 
een levensbeschouwende context 
noodzakelijk op de website.”

Ella Ster vindt het belangrijk ook 
over zware onderwerpen, zoals zelfs 
over satanisch ritueel kindermis-
bruik, zo neutraal mogelijk verslag 
te doen. “De daders, maar ook de 
mensen die meedoen aan dat vre-
selijke beleid, zitten zelf ook gevan-
gen in het systeem. Ze kunnen vaak 
niet meer terug, of kunnen vanwe-
ge de afrekencultuur hun fouten 
moeilijk toegeven. Het vraagt ook 
compassie voor die andere kant om 
dit open te kunnen breken. Ik vind 
het al erg genoeg dat we nu in een 

cancelcultuur zitten, waarin 
ieder die het niet met je eens is 

wordt buitengesloten. Daar wil ik 
niet aan meedoen.”

Over de toekomst van Ella Ster 
zegt ze dat het belangrijk vindt, wat 
er ook gebeurt met de website, in ie-
der geval alle artikelen die zij of an-
deren hebben geleverd voor Ella Ster 
als archief te bewaren. “Misschien 
kunnen we dat dan ooit in boekvorm 
uitbrengen en wellicht kan Ella Ster 
als merknaam voortleven en voor 
leermiddelen gebruikt worden.” ¾

	fellaster.nl 
	fTelegram: t.me/ella_ster

De kwaliteit van ons water is veelal geba-
seerd op chemische en biologische com-
ponenten. Maar er is meer: water is te 
vitaliseren en te resetten, water is een in-
formatiedrager en van grote betekenis in 
mythen, religies en wijsheidstromingen. 
Dit stelt Theo Claassen, aquatisch eco-
loog, gepromoveerd op typologie en 
normstelling van oppervlaktewateren 
in Friesland. Hij koos de studie Biologie 
op de Katholieke Universiteit Nijmegen 
nadat hij op de HBS geïnspireerd raakte 
door zijn biologieleraar. Claassen is onder 
andere schrijver van het boek Het Wezen 
van water, verborgen dimensies ontsluierd 
en kijkt niet alleen met een wetenschap-
pelijke blik naar water. Zo gaat hij in op 
de bijzondere aspecten van water, van 
H2O. Het lijkt zo’n gewoon en alledaags 
element (molecuul), doch dat is het in 
z’n geheel niet. 

In fysisch-chemisch opzicht is water alles 
behalve ‘normaal’. Het heeft vrijwel uit-
sluitend afwijkende fysisch-chemische 
eigenschappen (anomalieën). En juist dat 
afwijkend gedrag maakt het leven hier 
op Aarde mogelijk. Claassen durft ook de 
energetische en de meer raadselachtige 
aspecten van water te belichten. Zo stelt 
hij tijdens zijn lezingen vragen als: “Wat 
is de relatie van water met de piramiden 
van Gizeh, de Maya-kalender, Calanais, 
het Hebreeuwse alfabet en de maan?”

	fZeyen f 14 december
	f 19:30 – 22:15 f € 13 (donateurs € 10)
	f innerlijk-besef.nl

Want ook (warm) eten is voor steeds 
minder mensen een vanzelfsprekend-
heid. Om ook deze groep mensen de win-
ter door te helpen wordt op 18 december 
wordt de eerste editie georganiseerd van 
De Roep voor Soep. Dan kun je deelne-
men aan deze actie door een warme kop 
soep uit te delen, of dekens, warme kle-
ding of speelgoed voor kinderen die dit 
jaar niets onder de boom zul-
len vinden. 

Mensen die wel 
wat hulp kunnen 
gebruiken zijn 
welkom om dit 

in ontvangst te nemen en tegelijkertijd 
te verbinden met behulpzame mensen 
in hun naaste omgeving. De Roep voor 
Soep roept iedereen in Nederland op die 
in zijn of haar omgeving hier een rol in 
kan spelen. Zo decentraal mogelijk, op 
veel verschillende plekken, zodat zoveel 
mogelijk mensen bereikt worden. Ook zij 
die niet kunnen reizen door financiële of 

andere beperkingen. Ben je geïnte-
resseerd en wil je ook bijdragen 

aan de Roep voor Soep?

f Aanmelden; 
Telegram-kanaal:  
@deroepvoorsoep

Wildplukworkshop 
Hunebedcentrum
Wie denkt dat ’s winters de natuur in Ne-
derland op slot gaat, heeft het mis. Zowel 
boven als onder de grond is nog een hoop 
eetbaars te vinden. Denk aan wortels, 
maar ook wintergroene planten zoals 
de kleine veldkers, veldzuring of vogel-
muur. Je maakt tijdens deze workshop 
een wandeling over het Oertijdpark en 
gaat aan de slag met het maken van een 
paar wildplukgerechtjes. De informatie 
en recepten krijg je na afloop toegestuurd 
via de mail.

	fBorger f 12 december 
	f 10:00 – 12:30 uur f € 42,50
	fbit.ly/wildpluk-hunebedcentrum

Drie Dagen in het 
Donker

Midwinter is een natuurlijk moment om 
te verstillen. Maar deze volledig verzorgde 
midwinter-retraite is meer dan een stil-
te-retraite. Joyce Hellendoorn en Arjan 
Verschuur nodigen je uit om tijdens de 
drie donkerste dagen van het jaar on-
der hun liefdevolle begeleiding, met een 
blinddoek om, letterlijk het donker in te 
gaan. En af te wachten wat er – op het 
keerpunt van het zonnejaar – vanuit het 
onbewuste in het licht van je bewustzijn 
wil komen.

	fNeede f 19 t/m 23 december 
	f 17:00 – 13:00 f € 555
	fbit.ly/midwinter-retraite

Qi Gong in de Natuur
Hui Chun Gong betekent ‘de terugkeer van 
de lente’. Deze vorm van qi gong bestaat 
uit een serie van 16 langzame en vloeiende 
bewegingen. De bewegingen zijn precies 
doordacht, zeer effectief en toch opval-
lend eenvoudig te leren. Hui Chun Gong 
versterkt de levensenergie, de organen, 
het immuunsysteem, houdt het lichaam 
soepel en brengt balans en ontspanning 
in lichaam en geest. Kom je ook buiten op 
de hei deze meditatieve, energetische be-
wegingen ervaren? Na ongeveer 12 lessen 
beheers je de basis zodat je daarna zelf-
standig nieuwe energie op kan doen.

	fSoest f 9 december 
	f09.00 – 09.45  
(Elke vrijdagochtend) f € 11
	fzijnmetwatis.nl/hui-chun-gong

VOOR HET NIEUWE SAMEN LEVEN

INTERVIEW

Verder vooruit in de tijd
Nieuwe Kerst Avondconcert  

	f24 december, Schipluiden
	fophodenpijl.nl/evenement/
tobe-kerst

Een Avond vol Leven 

	f29 december, Tilburg
	f irissiemons.nl/avond-vol-
leven

Allergie Weg, van ongeneeslijk 
naar ongelofelijk

	f2 januari, Balk
	fevenwijs.nl/allergie-weg 

f	Heb je tips? Mail naar:  
agenda@deanderekrant.nl

https://www.pathe-thuis.nl/film/626/shaun-het-schaap-de-film-nl
https://www.megamoviestore.com/dvd/shaun-het-schaap-shauns-kerstavonturen
https://www.megamoviestore.com/dvd/shaun-het-schaap-shauns-kerstavonturen
http://www.innerlijk-besef.nl
https://ophodenpijl.nl/evenement/tobe-kerst
https://ophodenpijl.nl/evenement/tobe-kerst
https://irissiemons.nl/avond-vol-leven/
https://irissiemons.nl/avond-vol-leven/
https://www.evenwijs.nl/allergie-weg.html
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werd de bouwvergunning afgegeven en 
kon de bouw beginnen. “Het hele casco is 
opgebouwd onder leiding van leermeester 
timmerman Mark van Dijk, die een eigen 
bouwbedrijf heeft, en de timmerjongens 
van leerbedrijf Revabo. Ik zocht alle mate-
rialen uit en heb vooral de binnenkant van 
het huis in eigen beheer gebouwd. Het was 
voor de timmerjongens een schitterend, 
leerzaam project. Normaal gesproken 
stellen ze de kozijnen, maar hier hebben 
ze echt gebouwd. Twee van die jongens 
hebben inmiddels een eigen bedrijf.” 

De maker vertelt tot in detail hoe in-
genieus het huis is opgebouwd. De fun-
dering van het huis bestaat uit 60 centi-
meter schuimbeton met daarop een laag 

van 15 tot 25 centimeter gewapend be-
ton. Het houten fundament van het huis 
is opgebouwd met acht Douglas-hout-
palen. Maas: “Het enige wat van buiten 
Nederland komt, is extra sterk verlijmd 
multiplex (langsverlijmd laminaat, ‘lvl’  
- red.) en houten I-profielen. De holle 
randbalk die op de palen ligt – waar de 
hele constructie op rust – weegt nog geen 
20 procent van wat een massieve balk zou 
wegen. Wel is de constructie sterk genoeg. 
De overspanning is 7,9 meter, zonder on-
dersteuning in het midden. Iedereen zei: 
‘dat kan nooit’. Het kan dus wel. Niemand 

kende dit lichte en sterke materiaal. In de 
kapconstructie vind je de koningsspil. Die 
is normaal gesproken massief, maar ik 
heb hem hol gemaakt voor luchtafvoer.” 

Voor de muuropbouw gebruikte Maas 
houten cassettebouw. “Het goedkoopste 
is stapelen van strobalen en afsmeren. 
Met de cassettes werd de constructie 
veel sterker.” Deze speciale cassettes 
van 50 cm I-profielen in combinatie met 
lvl, werden in de werkplaats van Reva-
bo/Bouwmensen door de timmerjongens 
gemaakt en later ter plaatse gevuld met 
1100 strobalen uit de Betuwe. “Niemand 
in dit gebied had dit eerder op deze manier 
gedaan”, aldus Maas. “Goed beschouwd is 
het niets nieuws. Ik heb alleen materialen 
gebruikt die ze toen niet kenden.” 

Het hooiberghuis is hoogwaardig ge-
isoleerd, geïnspireerd door de vakwerk-
huizen waar vele eeuwen geleden al de 
houtconstructies gevuld werden met leem 
en stro. “Dergelijke huizen staan er nog. 
Stro is geweldig isolerend materiaal. Ik 
krijg vaak de vraag: is stro brandgevaar-
lijk? Alles zit heel goed verpakt, waardoor 
er geen zuurstof bij kan”, vertelt Maas. 
Het huis is verder voorzien van triple-glas 
ramen, die zowel isoleren als warmte 
tegenhouden. 

De benedenverdieping is seniorenproof 
gebouwd. Ook de slaapkamer en de bad-
kamer zijn gelijkvloers. Alles kan op rol-
stoelhoogte bediend worden. De deuren 
kunnen elektrisch worden gemaakt. Keu-
ken, tafels, badkamer en toiletmeubilair 
zijn gemaakt van massief hout, allemaal 
door Maas zelf. Bij het huis is een grote 
facilitaire ruimte, tevens werkplaats en 
opslag gebouwd. In de slaapkamers boven 
kunnen de (klein)kinderen logeren. 

Ook qua energievoorziening is het 
hooiberghuis klaar voor de toekomst. 
“Ik wek met mijn zonnepanelen zoveel 
stroom op en gebruik zo weinig, dat we 
een negatieve energierekening hebben. De 
rest leveren we terug aan ons oude huis 
gelegen aan de rand van de kersenboom-
gaard, waar nu een jong gezin in woont. 
Er ligt een leiding naar dat huis, waar ook 

Anja Veerman

De toenmalige gemeente Geldermalsen 
schoot aanvankelijk elk bouwplan af, tot-
dat hij in 2010 met een alternatief inno-
vatief plan kwam, passend bij de bestem-
ming. Inmiddels woont hij met zijn vrouw 
Corry nagenoeg zelfvoorzienend in zijn 
zelfgebouwde ecologisch verantwoorde 
‘hooiberghuis’. 

Jan Maas, van huis uit elektrotechni-
cus en energiecoach, bouwde al eens zijn 
eigen boot. Zijn ultieme droom was ooit 
zijn eigen huis realiseren. In 2009 had hij 
daarvoor al een eerste gesprek met een 
ingenieursbureau. Het plan was een (se-
nioren)bungalow te bouwen. “De eerste 
tien jaar kun je het wel vergeten, zeiden ze 
bij het ingenieursbureau”, vertelt Maas. 
De gemeentelijke procedures werden 
te stug geacht. De kersenboomgaard is 
gelegen in een agrarisch gebied, de be-
stemming van de grond moest dan ook 
van dien aard zijn. “Toen ik Sander Giesen 
ontmoette, een van de eerste strobouwar-
chitecten, zei hij: Een gewone bungalow 
kun je vergeten, maar een alternatief 
plan heeft misschien wel een kans van 
slagen.” Maas maakte daarop een ma-
quette van een hooiberg. Giesen reageerde 
daar enthousiast op. “Als we het in deze 
vorm doen, maakt het wel kans!, zei hij. 
We hielden rekening met duurzaamheid, 
hergebruik, CO2-positief materiaal: stro, 
hout, leem en riet. Een energieneutraal en 
zelfvoorzienend huis.”

Hij vertelt het geanimeerd onder de 
terrasoverkapping van zijn inmiddels 
gerealiseerde droomhuis met rieten dak. 
Wie niet oplet rijdt het hooiberghuis zo 
voorbij, maar vanaf het zandpad is de wo-
ning niet te missen. In 2012 kwam er een 
akkoord voor dit plan. In februari 2014 

Jan Maas bouwde zelf zijn zelfvoorzienend, 
ecologisch verantwoorde ‘hooiberghuis’
Jan Maas (73) heeft na lang twisten met het 
gemeentebestuur zelf zijn droomhuis gebouwd 
op een kersenboomgaard in Meteren. 

de meter in zit. Onze hooiberg is volledig 
geëlektriseerd, dus geen gasaansluiting. 
Het afvalwaterwater wordt opgevangen 
in een septic tank (IBA 1). De enige nuts-
voorziening is de internetkabel. De om-
vormer van zijn zonnepanelen heeft geen 
wifi-kaart. Als de wifi niet wordt gebruikt, 
is het hele huis vrij van straling door ge-
bruik te maken van afgeschermde kabels, 
hebben we gemeten. We hebben een ei-
gen watervoorziening, maar drinkwater 
is nu nog zo goedkoop dat we het afnemen 
van Vitens via een waterleiding die ons 
koppelt aan het oude huis.” De hooiberg 
heeft voor verwarming en sanitair water 
met een luchtwater-warmtepomp met 
een gunstig verbruik (2050 kWh/jaar bij 
een verwarmd woonoppervlak van 210 m² 
en 10 kWh/m²/jaar).

De woning is volgens Maas mogelijk een 
inspiratie voor andere mensen die zelf-
voorzienend en ecologisch verantwoord 
willen gaan leven. “De basis voor het con-
cept: gebruik zo weinig mogelijk energie. 
Het belangrijkste is isoleren en dan pas de 
techniek. Zie je woning als een pot thee: 
het warmhoudvlammetje is de techniek, 
de muts is de isolatie.” Jan en Corry Maas 
hebben het droomhuis gerealiseerd, waar 
ze graag samen oud in willen worden. ¾

Belinda van Doorn 

In heel Europa te vinden: Pinus sylvestris, grove 
den of pijnboom, een bijzonder taaie altijd groene 

naaldboom, samen met taxus en jeneverbes de 
enige drie echt inlandse naaldbomen van 

de lage landen. Pijnboom genoemd 
vanwege de pitten in de dennenap-

pels. Grove den is zeer herkenbaar 
aan de roestbruine schors van het 

bovenste deel van de stam en de 
blauwgroene naalden. Hij kan 

25 tot 40 meter hoog worden. De 
schors is gebarsten tot kleine gladde 

plaatjes en op latere leeftijd wordt de 
stam ruw en plaatvormig en schilfert 
af in lange stukken.
Grove den heeft mannelijke - cy-
lindrisch, rood of geel - en vrouwe-

lijke - geschubd en houtig - bloeiwijzen 
aan een boom.

De winterknoppen zijn maximaal 1,5 cm 
lang en in mei, juni staan de jonge wit-

groene, glanzende loten op de takken, 

die later een grijze of geelbruine kleur krijgen. 
De stijve blauwgroene, ronde naalden zijn 3 tot 
7 cm lang, paarsgewijs groeiend, en aan de voet 
door een grijze vlies omgeven.
De kegels, eerst groen en later donkergrijsbruin, 
kunnen 8 cm lang worden, en zitten twee aan 
twee of in groepjes aan kromme steeltjes. Vind-
plaatsen zijn heidevelden, hoger gelegen zand-
gronden, open bossen en zandverstuivingen.

Culinair zijn de dennentoppen en de pijnboom-
pitten het meest interessant, maar de naalden, 
dennenappels en binnenbast (cambium) zijn ook 
eetbaar. De binnenbast drogen en vermalen tot 
meel. De naalden het hele jaar door oogsten, o.a. 
thee, wijn, tinctuur, naalden in vlees steken voor 
aroma. Dennentoppen in maart tot mei: heerlijke 
gelei, siroop, stroop (broodbeleg), in bonbons, 
azijn, mosterd. 

Dennenappels verzamelt u in november. Leg ze 
bij het vuur om te verhitten: door de warmte gaan 
ze openstaan en kunnen de pitten (eiwitten, vita-
minen en mineralen) eruit gehaald worden. Rauw 

eetbaar maar geroosterd lekkerder: ze zijn kleiner 
dan de pijnboompitten (van de parasol-den) uit 
de winkel en hebben een oneetbare schil. Jonge 
dennenappels zijn gekookt eetbaar of in likeur.

Grove den bevat: vitamine C, bitterstoffen, 
etherische oliën, hars, suikers. 

Toepassing: o.a. bij ADHD, negatieve gevolgen 
van roken, menstruatiepijn, bronchitis, griep en 
verkoudheid, kaalheid bij mannen. Daarnaast 
ook antidepressivum, verwarmend, urinedrij-
vend, slijmoplossend, ontstekingsremmend, 
reumatische aandoeningen, rugklachten, spier-
pijn, nervositeit. Inwendig niet gebruiken bij 
zwangerschap.

Alle planten die ik beschrijf zijn wijdverspreid en 
staan niet op de Rode lijst (beschermd). Met een 
plantenboekje met foto’s en eventueel een plan-
tendeterminatie app, komt u een heel eind.

	fMeer weten over wildplukwandelingen: 
wildeplukwandelingen@protonmail.
com en Telegramkanaal t.me/
Wildplukbibliotheek

Ingredienten
• 4 eetlepels gemalen dennennaalden
• 200 gram bloem
• 150 gram rietsuiker
• 60 gram roomboter
• 2 eieren
• 2 theelepels citroenrasp
• zakje vanillesuiker

Mix de gedroogde 
naalden met een keu-
kenmachine of kof-
fiemolen tot poeder. 
Doe bloem, suiker, 
dennennaalden-
poeder en citroen-
rasp in een kom. 
Mix de gesmolten 
boter, eieren en 
vanillesuiker in een 
andere kom.  
Voeg dit toe aan de 
droge ingrediënten en 
mix goed door elkaar. 
Maak hier koekjes van 
en bak 10-12 minuten  
op 170 graden.  
Laat afkoelen.

De Plukagenda – Grove den

De jonge scheuten kunnen worden gege-
ten als asperges, maar dat is een beetje 
zonde, want dan missen we de oogst van 
de ‘hopbellen’ aan het einde van de zo-
mer. De frisgroene hopbellen zitten vol 
met een typisch naar hop ruikend stuif-
meel. Hop staat erom bekend dat het een 
goede nachtrust ondersteunt. Je kunt bij-
voorbeeld een kussentje maken, gevuld 
met gedroogde hopbellen en lavendel en 
dat in bed leggen. Maar er zijn ook andere 
manieren om de ingrediënten van hop te 
gebruiken voor een fijne nachtrust. Via de 
voeten kunnen stoffen geweldig worden 
opgenomen of afgegeven. Een voetenbad 
met gele of groene klei is bijvoorbeeld een 
heel goede manier om afvalstoffen uit het 
lichaam te verwijderen en tegelijkertijd 
tot rust te komen. Maar deze keer gebrui-
ken we de voeten om de werkzame stof-
fen van de hop op te nemen. En daarvoor 
moet eerst een maceraat worden gemaakt 
van gedroogde hopbellen. 

MACERAAT MAKEN

Een maceraat is een oliemengsel dat de 
bioactieve stoffen van de plant in zich 
heeft opgenomen. Het kan als basis die-
nen voor een (massage)olie of om een 
crème of zalf te maken. Er zijn twee ma-
nieren om een maceraat te maken. De 
warme en de koude methode. Ikzelf ga 
altijd voor de koude methode, omdat er 
bij de warme methode altijd een risico 
is dat de inhoudsstoffen beschadigen of 
inactief worden. Vul een jampotje voor 
driekwart met hopbellen en vul dat aan 
met één kwart olie. Zet dit vier weken op 
een warme, lichte plaats en vergeet niet 
elke dag één tot twee keer zacht te 
schudden zodat alle plantendelen 
goed onder olie blijven. Maak nooit 
grote hoeveelheden. Olie wordt 
ranzig en je kunt het beter niet 
langer dan een jaar bewaren. Na 
vier weken zeven door een doek. 

Hop is online goed verkrijgbaar. 
Net als de overige ingrediënten, 
zoals vitamine E-druppels en de 
bijenwas (korrels). Bijenwas is ook 
bij plaatselijke imkerverenigingen te 
verkrijgen. Wie liever geen bijenwas 
gebruikt, kan kiezen voor een plant-

Lekker slapen met 
zelf gemaakte hop-
voetenzalf

DOE HET  ZELF

De hop (Humulus lupulus L.) is een bijzondere plant. Velen kennen 
de hop, omdat hij vaak wordt toegevoegd aan bier. Hop geeft 
een ‘bittertje’ aan het bier. Het is een stevige klimmer die het 
prima doet in ons klimaat. De groei van de plant lijkt wel een 
beetje op de druif, maar hij groeit sneller en het bovengrondse 
gedeelte sterft in de winter helemaal af om in het voorjaar weer 
op te duiken. 

aardige koolzaadwas. Donkerblauwe of 
donkerbruine crèmepotjes kunnen ook 
online worden gekocht. Aromalifestyle.nl 
is bijvoorbeeld een heel fijne site waar dit 
soort spullen worden verkocht.

Een potje hopzalf maken we van 50 mil-
liliter olie. Daaraan kunnen we voor de 
houdbaarheid vijf druppels vitamine E 
toevoegen. Deze zalf is heerlijk om voor 
het slapen de voeten mee in te smeren. 
Verzorgend voor de voeten en goed voor 
de slaap. ¾ 

Benodigdheden
• (Zalf)potje met deksel (vijf minuten 

uitkoken en omgekeerd neerleggen op 
een stukje keukenpapier. Kook ook de 
lepel mee die je straks gebruikt om de 
zalf door te roeren)

• Pannetje
• Wekpotje of bakje om de zalf in te 

maken

Recept voor 1 potje hop-voetenzalf:
1. 40 gram hop-maceraat
2. 10 gram ongeraffineerde kokosolie
3. 7 gram bijenwas
4. 5-10 druppels etherische lavendelolie
5. 5 druppels vitamine E

Verwarm het maceraat samen met de 
bijenwas au bain-marie in een pannetje 
water en roer door met de gesteriliseerde 
lepel tot de was goed is gesmolten. Haal 
het potje uit het de pan en roer er de 
kokosolie doorheen. Wacht vijf minuten 
tot de temperatuur iets is gedaald en 
roer er dan vijf druppels vitamine E-olie 
door en 5-10 druppels etherische laven-
delolie. Giet het mengsel over in het zalf-
potje en laat afkoelen. Draai het deksel er 
pas op als het volledig is afgekoeld.

WAT KUNNEN WIJ ZELF (17)

ARJEN PASMA

Er zijn veel mensen, volwassenen en kinderen, die dagelijks een flink probleem hebben 
om hun ontlasting kwijt te raken. Wanneer er structurele problemen zijn, dienen die 
onder begeleiding van een deskundige (diëtist, natuurgeneeskundige, arts, acupunc-
turist, homeopaat of wie je maar wilt laten meedenken) grondig aangepakt te worden. 
Een goed werkende darm is van het grootste belang voor een goede gezondheid. 
Boerhave, een slimme Leidse arts van een paar eeuwen geleden: “Houd het hoofd koel 
en de voeten warm en prop hem niet te vol: de darm”. Daarmee schiet je al een heel 
eind op en lukt het dan nog niet of wil je toch een keer gemakkelijk van vastzittende 
ontlasting af, dan zijn er nog een paar ideeën, waarmee je aan het werk kunt gaan 
zonder al dat persen: je darm moet het in feite ‘als vanzelf doen’. Hoe harder je moet 
werken, hoe verder je van huis bent.

Ik zal beginnen met wat je vooral niet moet doen. Ga niet aan de Senne-thee. Het 
laxeert zeker en goed ook, maar….. het werkt pas na zo’n 20 uur en tegen die tijd heb 
je teveel van die thee gedronken. Dat geeft daarna, ook als je darm al helemaal leeg 
is, nog steeds aanhoudende krampen die nog vervelender zijn dan toen het allemaal 
nog vast zat.

De eerste grote truc is dat je met vitamine C aan de gang gaat. Zorg 
dat het altijd in huis is in de vorm van natrium-ascorbaat. Dat is 
nauwelijks zuur en indien nodig kun je er gemakkelijk vele grammen 
van innemen. Een flinke koffielepel oplossen in een glas vruchtensap 
en dan elk uur zo’n glas innemen. Afhankelijk van leeftijd 
en gewicht, kun je zomaar tot wel 20 gram per dag gaan. 
Na verloop van een paar uur gaat je darm borrelen en 
even later krijg je aandrang en komt de ontlasting los. 
Voor normaal maximaal gebruik van vitamine C zoek je 
naar hoeveelheden totdat je darm net begint te borrelen en 
neem dan weer ietsje minder. Nu juist iets meer omdat de 
ontlasting eruit moet. Is het goed op gang, dan mag je gaan 
minderen en zorg je ervoor dat je door allerlei maatregelen 
(o.a. voldoende vezels in je voeding, goed kauwen en 
wat meer drinken) gaat zorgen voor een betere darm-
werking. Te veel aan Vitamine C kan niet, omdat je het 
gewoon gaat uitscheiden.

Wil je een ouderwets huismiddel, schaf dan Glauberzout 
aan. Dat is natriumsulfaat en zo vind je het zeker op inter-
net. De drogist verkoopt het ook. Een flinke koffielepel op 
een glas water, goed roeren en opdrinken. Het is niet lekker, 
ik geef het toe, en daarom niet zo geschikt voor kinderen. 
Drink elk half uur zo’n glas en doe dat net zo lang totdat 
de ontlasting komt. Daarna hou je op, want er komt nog 
veel meer ontlasting met deze oplossing mee, die nu nog 
in je darm zit. Blijf in de buurt van een toilet, want er zal 
veel water met de ontlasting meekomen. Dit ‘zout’ in opgeloste 
vorm wordt niet door de darm opgenomen en daardoor is er maar één ‘way out’ en 
dat is via de (endel)darm.

Natuurlijk heb ik beide methoden gebruikt en in feite heb ik geen voorkeur. Nou, 
vooruit dan maar, vitamine C in de vorm van natrium-ascorbaat is het  gemakkelijkst 
in te nemen. Meestal is het zo dat als Glauberzout z’n werk gedaan heeft, het spul 
bijzonder gaat tegenstaan, maar dan is het ook al niet meer nodig. Voor beide me-
thoden geldt dat je bij aandrang alleen maar op het toilet moet gaan zitten en niet 
meer persen. De peristaltiek (spierwerking in de darm) zorgt ervoor dat het bijna als 
vanzelf moet komen. Je hebt meer te verwachten van die peristaltiek dan van jouw 
geweld op het toilet.

Nog een paar tips. Stel bij aandrang de gang naar het toilet nooit uit. Luister naar de 
seintjes die je darm je geeft. Een koe stelt poepen ook niet uit. Wil je verzekerd zijn van 
voldoende vezels in je voeding, gebruik dan Colon clean of een vergelijkbaar product. 
Lukt het met mijn ideeën allemaal niet voldoende: raadpleeg een deskundige en laat 
goed voor je zorgen. ¾

Hard persen is niet slim

f		Arjen Pasma is natuurgeneeskundige 
en homeopaat. 

Het belangrijkste is 
isoleren en dan pas de 
techniek

Fotografie: Sodis Vita

mailto:wildeeplukwandelingen@protonmail.com
mailto:wildeeplukwandelingen@protonmail.com
mailto:wildeeplukwandelingen@protonmail.com
https://t.me/Wildplukbibliotheek
https://t.me/Wildplukbibliotheek


1312 DE ANDERE KRANT  |  3-10 DECEMBER 2022  |  NR. 47DE ANDERE KRANT  |  3-10 DECEMBER 2022  |  NR. 47GEOPOLITIEK

Chinezen zijn uitzichtloze 
lockdowns en slechte economische 
situatie zat
Alexander Zwagerman
vanuit China

De Chinese president kampt met 
twee problemen: hij heeft de steun 
van de bevolking voor de vermeen-
de strijd tegen Covid verloren én de 
economische schade die door zijn 
beleid is veroorzaakt, heeft zijn po-
sitie en die van zijn CPC verzwakt.

Kiest Xi voor een hard optreden te-
gen de protesten, dan verliest hij aan 
het thuisfront nog meer steun en in 
het buitenland prestige. Zet hij in op 
het versoepelen van de lockdowns, 
dan geeft hij aan dat hij de door 
hemzelf uitgeroepen “Volksstrijd 
tegen Covid” heeft verloren.

Hij lijkt beide scenario’s uit te pro-
beren. Op maandag 28 november 
meldden twee inwoners uit Wuhan, 
waar de pandemie drie jaar geleden 
begon, via de Chinese social media 
app WeChat, dat de wooncomplexen 
om middernacht ontsloten werden. 
De lockdowns zijn ook verzacht in 
het zuidelijke Hangzhou, een be-
langrijk economisch centrum.

Tegelijkertijd is hard tegen de de-
monstraties opgetreden en zijn ver-
schillende demonstranten opgepakt. 
In Peking werd een demonstratie af-
gelast toen honderden politieman-
nen en functionarissen in burger de 

geplande route bezetten. In Hang-
zhou zijn er, ondanks het verzachten 
van lockdowns, ook diverse demon-
stranten gearresteerd. Mensen die 
kritische berichten op social media 
hebben geplaatst, zijn uitgenodigd 
thee te komen drinken op het po-
litiebureau – een eufemisme voor 
een extra-juridische straf, die soms 
leidt tot ‘verdwijning’ in het enorme 
Chinese systeem van repressie. In 
Sjanghai, waar eerder in het weekend 
van 26 en 27 november nog slogans 
tegen de CPC en Xi Jinping werden 
gescandeerd, zijn zware hekken ge-
plaatst op de route die eerder werd 
gebruikt voor een protestmars.

Economische tegenspoed heeft de 
verontwaardiging verder aange-
wakkerd. “Mensen zitten al zo lang 
opgesloten in hun huis, kunnen hun 
bedrijf niet openen en hebben nu 
forse schulden”, zegt Lance Gore, 
een China-expert aan de National 
University of Singapore.

De Chinese economie was in de af-
gelopen jaren de motor waarop veel 
westerse bedrijven konden vertrou-
wen. Even leek de pandemie zelfs de 
aantrekkelijkheid van China te be-
nadrukken. China’s relatief snelle 
herstel na de eerste Covid-19-uit-
braak maakte het in die tijd de enige 
grote economie die in 2020 groeide. 
Het was de redding van een aantal 

toonaangevende westerse bedrijven 
die bestedingen in de eigen econo-
mieën zagen instorten.

Dat beeld is nu anders. De verkoop in 
de detailhandel daalde vorige maand 
en zal naar verwachting laag blijven, 
als gevolg van de verregaande lock-
downs. In de minder dichtbevolkte 
regio’s, waar nu geen lockdowns 
zijn, is de huizenmarkt het ergst in-
gestort. “Veel Chinezen durven op 
dit moment geen geld uit te geven”, 
blogt de Pekingse journalist Wang 

Xiangwei, jarenlang verbonden aan 
de Hongkongse krant South China 
Morning Post. “Ik heb het nog nooit 
zo erg meegemaakt.”

Online handelsgigant Alibaba Group 
boekte vorige week een verrassend 
nettoverlies. Het bericht kwam 
slechts enkele dagen na het het jaar-
lijkse online shoppingfestijn Singles 
Day, op 11 november, waar voor 
het tweede achtereenvolgende jaar 

geen verkoopcijfers bekend gemaakt 
werden. Jaren achter elkaar brak 
Alibaba omzetrecords met Singles 
Day. In 2020 werd die dag nog voor 
372,3 miljard yuan (62 miljard euro) 
verkocht. 

Jean-Jacques Guiony, Chief Financial 
Officer van LVMH liet in oktober aan 
de Wall Street Journal weten dat de 
Chinese inkomsten “stabiel” wa-
ren. Maar dat was in het licht van 
een stijging van 19 procent van de 
wereldwijde verkoop eigenlijk ver-

ontrustend nieuws. “De Chinese 
markt functioneert niet”, zei Guio-
ny. “We hebben nog steeds versto-
ringen, zowel in termen van mensen 
die in lockdown zijn, als in termen 
van sluiting van winkels. Het lijkt 
erop dat de huizencrisis in China ook 
heeft geleid tot meer voorzichtigheid 
van de Chinese consument.”

De Chinese overheid probeert met 
verschillende maatregelen het ver-

der inzakken van de huizenmarkt  te 
gaan, maar er is op de lange termijn 
een aanpassing in de markt nodig. 
Om de prijzen op het huidige, reeds 
ingezakte niveau te houden, zou de 
markt ieder jaar met negen miljard 
yuan moeten groeien. Dat is al veel 
minder dan de 16 miljard die nodig 
was om de prijzen van 2020/2021 te 
handhaven. Maar ook 9 miljard yuan 
is nauwelijks mogelijk. De interne 
migratie is ten einde, de stadsbe-
volking zal door migratie niet meer 
groeien. Daarnaast hebben Chine-
zen in steden te weinig kinderen om 
langetermijngroei te waarborgen. De 
afschaffing van de één kind-politiek 
heeft niet de bevolkingsgroei opge-
leverd die de overheid in gedachten 
had.

Met betrekking tot de lockdowns 
is er nog minder reden voor opti-
misme. “De Chinese overheid heeft 
slechts één antwoord op Covid en dat 
zijn lockdowns”, zegt Dimitry van 
Toorn, China-expert aan de Inter-
national School of Business van de 
HAN in Arnhem. “En Chinese leiders 
waren zo gefixeerd op een succesvol 
partijcongres, dat ze niet doorhad-
den hoe diep de onvrede was over 
de voortdurende lockdowns.” Van 
Toorn hekelt het feit dat Chinese be-
drijven met connecties tijdens lock-
downs wel openblijven en dat het de 
kleine Chinese ondernemer is die het 
slachtoffer is van overheidsbeleid. 
“Er zijn miljarden yuan in rook op-
gegaan door kortzichtig beleid en 
vriendjespolitiek.”

In een video die vanuit de zuidwes-
telijke stad Chongqing viraal ging, 
vermaakt een man, die sindsdien 
“Chongqing Superman” wordt ge-
noemd, zijn buren met een tirade. 
Aanleiding voor zijn luide betoog 
was de prijs van wortelen, die vol-
gens hem nu minstens vier keer zo 
duur zijn. Het eindigt met een poli-
tiek statement. “De partij beloofde 
vrijheid en een eind aan de armoe-
de. Nu hebben we geen vrijheid en 
wel armoede”, zei hij, gevolgd door 
applaus van zijn buren. Diezelfde 
buren hebben hem later gered toen 
politiemannen hem dreigden weg 
te slepen. De politie, die normaliter 
geen probleem heeft met hardhan-
dig optreden, besloot uiteindelijk 
de man niet te arresteren. Dit soort 
burgerlijke ongehoorzaamheid, met 
buren die het voor elkaar opnemen, 
is vrij uniek in China.

Lance Gore vraagt zich af of er nog 
veel protesten zullen zijn. “On-
derschat het CPC-regime niet. De 
machthebbers grijpen keihard in, als 
ze vermoeden dat hun eigen positie 
in het geding komt. Dat het zover 
heeft kunnen komen dat de mensen 
de straat op durfden en dat er poli-
tieke slogans zijn gescandeerd,  geeft 
aan dat de Chinezen de uitzichtloze 
lockdowns en de slechte economi-
sche situatie echt zat zijn.” ¾

Nog geen zes weken nadat Xi Jinping een derde ambtstermijn als leider 
van de Communistische Partij van China (CPC) bemachtigde, braken 
op 26 en 27 november in diverse Chinese steden protesten uit tegen 
lokale lockdowns, de voortdurende maatregelen in het kader van de 
“Volksstrijd tegen Covid” én de verslechterde economische situatie als 
gevolg van de lockdowns en een ingezakte huizenmarkt.

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VRIJ UNIEK IN CHINA

Scherpe tweedeling in Brazilië: ‘Als het 
zo doorgaat, krijgen we burgeroorlog’

Ido Dijkstra

Eind oktober werd bekend dat de ‘linkse’ 
Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, de 
verkiezingen van de ‘rechtse’ Jair Bolso-
naro heeft gewonnen. De officiële uitslag: 
50,9 procent van de stemmen voor Lula, 
49,1 voor Bolsonaro. Zelden was het 
verschil zo klein tussen twee kandida-
ten van wie de visies zo uiteenlopen. Het 
land waar de tegenstelling tussen rijk en 
arm al voor grote problemen zorgt, heeft 
er door de politieke polarisatie nog een 
grote zorg bij. 

Bolsonaro – die al langer wijst op het in 
zijn ogen wankele Braziliaanse kiessys-
teem – sprak vrijwel direct van “verkie-
zingsfraude”. Lula, gesteund door de Ver-
enigde Staten (Joe Biden), Europa (onder 
andere Mark Rutte, de Franse president 
Emmanuel Macron en EU-leider Ursula 
von der Leyen) claimde de overwinning 
daarentegen direct en sprak van een 
noodzakelijke zege om “globalistische 
vraagstukken” op te lossen. 

De Nederlandse media lijken wei-
nig objectief. De meer op Brazilië ge-
richte Bolsonaro wordt steevast ‘radi-
caal-rechts’ (Volkskrant), ‘rechts-popu-
listisch’ (NOS) en zelfs ‘extreem-rechts’ 
(BNNVara) genoemd, terwijl de overwin-
ning van de meer globalistisch ingestelde 
Lula – die in 2017 nog tot 12 jaar gevan-
genisstraf werd veroordeeld – door bij-
voorbeeld De Volkskrant wordt geduid als 
‘goed nieuws voor de rest van de wereld’.

Veel belangrijker is natuurlijk hoe de 
bewoners van het immense Zuid-Ame-
rikaanse land over de verkiezingsuitslag 
denken. “Poeh, de verkiezingen. Een 
erg moeilijk onderwerp hier”, laat Jens 
Smeding, die al tientallen jaren in Brazi-
lië woont en werkt, weten. Hij volgt ook 
nauwgezet wat er in de reguliere media 
in zijn geboorteland wordt gepubliceerd 
en fronst dan steevast zijn wenkbrauwen. 
“Bolsonaro heeft sinds zijn aantreden één 
grote fout gemaakt. Hij heeft de oorlog 
verklaard aan het grootste tv-kanaal (TV 
Globo – red.) en de links gerichte kran-
ten, door de overheidsgeldkraan dicht te 

Het ruim 200 miljoen inwoners tellende 
Brazilië is sinds de nipte verkiezingswinst 
van Lula op Bolsonaro eind oktober tot 
op het bot verdeeld. De Andere Krant-
verslaggever Ido Dijkstra woonde in 2009 
een halfjaar in het Zuid-Amerikaanse 
land en vroeg oude bekenden – expats en 
autochtone Brazilianen – de gespannen 
situatie te duiden. Een inkijkje in een 
gespleten natie.

“Bolsonaro krijgt overal 
de schuld van. Veel van 
die onzin lees ik terug in 
Nederlandse media.”

“Het WK-voetbal is nu niet belangrijk”
Normaal gesproken zijn de Braziliaanse voetballers tijdens het WK-voetbal in staat het volk 
te verenigen. Dit jaar is de gepolariseerde situatie zelfs tot in de selectie van de ‘Goddelijke 
Kanaries’, een grote favoriet voor de wereldtitel in Qatar, doorgedrongen. Sterspeler Neymar 
sprak zijn steun uit voor Bolsonaro. Lula reageerde daarop. “Hij heeft het recht om zelf te kiezen 
wie hij als president wil, maar ik denk dat hij bang is voor het moment dat ik win. Ik weet dat 
Bolsonaro de belastingschuld van Neymar heeft kwijtgescholden”, zei de aankomende president 
die zelf beschuldigd is van corruptie. In Brazilië, ook wel het land van het voetbal genoemd, is 
de voetbalstemming volgens Claudio Delgado minder uitbundig dan voorheen. “Het is voor 
miljoenen Brazilianen niet zo belangrijk. We moeten er eerst maar eens voor zorgen dat de 
verkiezingen niet gestolen worden.”

draaien. Vanaf dag één is vanuit die hoek 
de aanval op hem geopend. Ergens een 
overstroming? Bolsonaro kreeg er de 
schuld van. Veel van die onzinverhalen 
las ik daarna vaak weer in de Nederlandse 
media. Journalisten nemen veel blind over 
van collega’s in het buitenland. Ook van 
de ontbossingen van de Amazone kreeg 
Bolsonaro de schuld. Dat was zo’n 15 jaar 
geleden, onder Lula, veel erger. Het is be-
lachelijk Bolsonaro de schuld in de schoe-
nen te schuiven. Als president weet je dat 
je de media op je hand moet hebben en die 
heeft Bolsonaro nooit gehad.” 

Smeding weet niet of er sprake is van 
verkiezingsfraude, zoals Bolsonaro be-
weert. “Het valt niet te controleren, aan-
gezien er verkiezingscomputers zijn ge-
bruikt. Het is wel vreemd dat Brazilië als 
een van de weinige landen in de wereld 
voor deze methode heeft gekozen. Zoals 
ik het inschat, is het bijna onmogelijk dat 
Lula de winnaar is geworden. De over-
grote meerderheid, onder wie ik, is ervan 
overtuigd dat hij een corrupte politicus 
is. Ik zelf heb jarenlang gewerkt voor 
een bedrijf dat ten onder is gegaan door 
grote corruptieschandalen gelinkt aan de 
vroegere regeringen van Lula en Dilma 
Roussef (zijn opvolger – red.).”

Lula werd in 2017 veroordeeld tot 12 jaar 
gevangenisstraf vanwege witwassen en 
corruptie. In 2019 werd hij na 580 dagen 
in de gevangenis tot verrassing van velen 
vrijgelaten. Het Hooggerechtshof oor-
deelde dat de rechtbank van Curitiba die 
hem had veroordeeld, niet bevoegd was. 

De Braziliaanse Carolina Paraguassú uit 
Goiânia werkt in de cultuurbranche, een 
sector die onder Bolsonaro veel minder 
geld ontvangt. Zij erkent dat Lula niet 
smetvrij is, maar is desondanks blij dat 
de president die van 2003 tot 2011 al de 
leiding had, op 1 januari 2023 terugkeert 
als leider van de natie. “Ik weet zeker dat 
dingen ten goede zullen keren onder zijn 
leiding, ook al is hij net als alle politici 
niet foutloos. Maar we kunnen het ons 
niet veroorloven nog een dag langer onder 
het bewind van Bolsonaro (die sinds 1 ja-
nuari 2019 president is – red.) te leven. Ik 
heb nog nooit zoveel mensen in armoede 
zien leven als onder zijn bewind. Koffie-

poeder kostte nog niet zo lang geleden 11 
reals, nu is dat het dubbele. Hij is voor wa-
penbezit, heeft de coronapandemie niet 
serieus genomen en lijkt nu aan te sturen 
op een coup”, stelt zij. Op de vraag hoe het 
in haar ogen kan dat zoveel mensen pre-
cies het tegenovergestelde geloven, ant-
woordt zij: “Het is heel verdrietig om in 
deze tijd te leven. Massa’s mensen worden 
misleid door ideologische propaganda en 
geloven in fake news.”

De Nederlandse expat Grietje Coupe-
rus zit op de lijn van Paraguassú. “He-
laas hebben de fanatieke Bolsonaristen er 
moeite mee te erkennen dat hun president 
verloren heeft. Er zijn zeker protesten, 
maar die zijn plaatsgebonden en niet 
massaal. Volgens de Braziliaanse media 
zijn er bewijzen dat de protesten gefi-
nancierd worden door rijke ondernemers 
die het niet eens zijn met het resultaat. 
Tijdens de regering van Lula was er ook 

corruptie, maar vanwege de politiek van 
transparantie, gecreëerd tijdens de rege-
ring van Lula, kwam deze corruptie juist 
aan het licht. Lula eindigde zijn tweede 
mandaat als president met meer dan 80 
procent goedkeuring. Vandaar dat zijn ar-
restatie in 2018, naar mijn mening, eerder 
politiek van aard was.”

De 60-jarige Braziliaan Claudio Del-
gado, woonachtig in Florianopolis, laat 
weer een ander geluid horen. Hij stuurt 
De Andere Krant vele filmpjes met bewijs 
van een groeiende menigte Brazilianen 
die hun land willen bevrijden. “We hebben 
nu meer dan 45 miljoen mensen in alle 
staten van Brazilië die al sinds 1 novem-
ber elke dag protesteren, verbonden in 
de zogenaamde Front Army Forces.” Hij 
is van mening dat de kliek van Lula een 
“communistische staatsgreep” pleegt 
door de verkiezingen te stelen. Smeding 
vult hem aan: “Velen gaan de straat op. 
Blokkeren wegen. Laten hun ongenoegen 
horen. Ze kunnen gewoon niet geloven 
wat er gebeurt in dit land. Ze zijn het zeker 
niet altijd eens met Bolsonaro, maar ze 
zijn wel 100 procent tegen Lula.”

De mensen in Brazilië lijken het over 
slechts over één ding eens te zijn: het gaat 
niet goed. Couperus: “Het land is com-
pleet verdeeld.” Delgado: “We moeten 
zorgen dat we ons thuisland verdedigen.” 
Smeding: “Hier absoluut geen feeststem-
ming.” Paraguassú: “Brazilië heeft vrede 
nodig, maar als het zo doorgaat, krijgen 
we burgeroorlog.” ¾

Op het moment dat deze foto werd genomen, 17 september 2022, zat De Chinese megastad Chengdu nog in lockdown. 
Twee dagen later mochten de miljoenen inwoners na twee weken thuiszitten weer naar buiten. STR | CNS | AFP

“Mensen zitten al zo lang opgesloten 
in hun huis, kunnen hun bedrijf niet 
openen en hebben nu forse schulden”

“MENSEN 
WORDEN 
MISLEID DOOR 
PROPAGANDA”

“Volgens de Braziliaanse 
media zijn er bewijzen 
dat de protesten 
gefinancierd worden 
door rijke ondernemers”  

15 nov. 2022 Duizenden Brazilianen verzamelden zich in steden en eisen dat het leger tussenbeide komt 
om te voorkomen dat de linkse Lula da Silva volgend jaar aan de macht komt. Fotografie: Tercio Teixeira | AFP
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Rusland is militair veel 
sterker dan wij denken

Amerikaanse strijdkrachten zijn in de hele wereld betrokken bij geheime militaire acties 
waar zelfs het Amerikaanse Congres niet van op de hoogte is. Dit blijkt uit een nieuw 
rapport van het gerespecteerde Brennan Center for Justice van New York University. 

ANALYSE: DEFENSIEMATERIEEL VS LIGT FLINK ACHTER OP RUSLAND

Karel Beckman

Afghanistan. Irak. Libië. De meeste 
mensen weten wel dat het Ameri-
kaanse leger de afgelopen jaren in 
deze landen actief is geweest. Maar 
de echte lijst is veel langer: de Ameri-
kanen waren de laatste twee decennia 
in minstens zeventien landen militair 
actief. Dan gaat het actief om bom-

bardementen en beschietingen. Ook 
is er sprake van indirecte bemoei-
enis via militaire steun. Zo waren 
Amerikaanse troepen betrokken bij 

oorlogsacties in Somalië in 2016. In 
het Afrikaanse land verleenden ze 
steun aan de speciale – door de CIA 
getrainde – Puntland Security Force. 
Deze brigade streed tegen een riva-
liserende militie. Ook in Kameroen 
en Niger waren de Amerikanen be-
trokken bij gevechtshandelingen. “Ik 
heb jongens in Kenia, Tsjaad, Kame-
roen, Niger en Tunesië die hetzelf-
de doen als de jongens in Somalië”, 
verklaarde de gepensioneerde gene-
raal Donald Bolduc, die bij de jongste 
midterm-verkiezingen een vergeef-
se gooi deed naar een senaatszetel in 
New Hampshire. Andere landen waar 
Amerikaanse strijdkrachten vochten: 
Egypte, Mali, Mauritanië, Tunesië, 
Jemen en de Filippijnen, naast het 
eerder genoemde drietal Afghani-
stan, Irak en Libië. 

Dit lijstje is vrijwel zeker niet 
compleet, zo valt op te maken uit 
een rapport geschreven door on-
derzoeker Katherine Yon Ebright 
van het Brennan Center for Justice. 

Deze onafhankelijke, ‘progressieve’ 
denktank staat onder meer bekend als 
tegenstander van de manier waarop 
in de VS verkiezingen worden gefi-
nancierd. Uit de publicatie Secret War: 
How the US uses partnerships and proxy 
forces to wage war under the radar, die 
begin november verscheen, blijkt 
dat de VS in vijftig landen militai-
re “samenwerkingsprogramma’s” 
hebben lopen. Het Amerikaanse mi-
nisterie van Defensie, het Pentagon, 
beroept zich daarbij op een wet die na 
de aanslagen van 9/11 in 2001 werd 
aangenomen: de Authorization for 
use of military force. Deze wet geeft 
de Amerikaanse strijdkrachten een 
vrijbrief om samen te werken met 
“buitenlandse strijdkrachten” in “de 
strijd tegen het terrorisme”. Volgens 
Yon Ebright heeft dit geleid tot een 
veelheid aan buitenlandse militaire 
interventies die plaatsvinden zonder 
enig toezicht van het Congres.

In 2018 is er nog een andere wet 
aangenomen, de National Defense 

Authorization Act, die volgens Yon 
Ebright nog ruimere bevoegdheden 
geeft aan het Pentagon om militaire 
acties te ondernemen in het buiten-
land. Onder deze wet hoeven militaire 
acties zich niet meer te beperken tot 
het bestrijden van terrorisme, maar 
mogen de Amerikaanse strijdkrach-
ten buiten de eigen grenzen “bijzon-
dere oorlogshandelingen” verrich-
ten “om revisionistische machten 
en schurkenstaten te bestrijden en 
te verslaan”. Met andere woorden: 
ze mogen militair interveniëren in 
elk land waarvan de regering ze niet 
bevalt. Het Pentagon heeft al aan-

gegeven dat dergelijke 
militaire acties komende 

jaren zullen gaan toene-
men, aangezien de regering 

prioriteit geeft aan de  great power 
 competition – concurrentiestrijd met 
‘rivalen’ als China en Rusland. 

Yon Ebright roept het Congres 
op beide wetten in te trekken of te 
 hervormen. “Zolang dit niet gebeurt, 
zullen de VS voortdurend in oorlog 
zijn – zonder dat de bevolking hier-
mee heeft ingestemd of er iets van 
af weet.” ¾

 
bit.ly/vs-meer-landen-actief

Amerikaans Congres niet op hoogte 
van geheime oorlogen die VS voeren
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Arjan Muyen

Een kernoorlog is rampzalig voor 
iedereen op aarde. Toch zien we dat 
de VS en Navo nucleaire machten als 
Rusland en China blijven provoceren. 
Hoewel de Koude Oorlog officieel ein-
digde in 1991, begonnen de VS meteen 
een diplomatiek offensief dat in 1999 
uitmondde in de eerste uitbreiding 
van de Navo naar het oosten. Russi-
sche bezwaren werden genegeerd. Na 
nog twee Navo-uitbreidingen bouw-
den de VS in 2009 een raketschild in 
Oost-Europa, naar eigen zeggen als 
bescherming tegen de raketten van de 
“schurkenstaten” Iran, Noord-Ko-
rea en China. Rusland kreeg te horen 
dat het schild “niet bedoeld was te-
gen hun raketten”. Poetin reageerde 
hierop in 2007 in München: “Van-
wege de hoge kosten van een dek-
kend raketschild, kiezen wij ervoor 
om offensieve wapens te ontwikke-
len die de raketschilden van de Navo 
betekenisloos zullen maken,”zei hij. 
“Net zoals jullie defensieve schild niet 
tegen onze raketten is bedoeld, zijn 
onze offensieve raketten niet bedoeld 
om tegen het Westen in te zetten.”

Rusland en China besloten beide 
hypersonische raketten te ont-
wikkelen. De term verwijst naar de 
snelheid. De snelheid van het geluid 
is 1.192 km/h, aangeduid als Mach 
1. Alles daaronder heet subsonisch, 
Mach 1-5 heet supersonisch en alles 
daarboven heet hypersonisch. Deze 
wapens zijn echter niet alleen snel, 
ze zijn ook uiterst manoeuvreer-
baar. Dit is militair-technisch ge-
zien zeer relevant, want traditioneel 
vlogen de intercontinentale raket-
ten (ICBM) een redelijk voorspel-
bare paraboolbaan, en kon er dus 
een onderscheppingskoers voor af-
weerraketten berekend worden. Dit 
kan niet meer met manouvreerbare 
raketten, en door de hoge snelheid 
is er ook weinig tijd voor  andere 
onderscheppingsstrategieën. De VS 
werken aan laserwapens als afweer, 
maar deze lasers zijn er voorlopig 
nog niet.

Er zijn twee varianten hypersonische 
wapens. Eén: een kruisraket die op 
eigen stuwkracht de hoge snelheid 
bereikt. Twee: een zogenaamd glide 
vehicle (HGV), dat juist geen eigen 

aandrijving heeft. Een HGV wordt 
door een draagraket op grote (100 
km) hoogte gebracht en ‘glijdt’ daar-
na terug naar de aarde. 

De VS schrokken pas in 2019 wakker 
uit hun hypersonische sluimer en 
ontwikkelen nu overhaast een pro-
totype HGV, ‘dark eagle’ genaamd. 
Deze vliegt Mach 5 en staat nu bij 
München, en er wordt hard gewerkt 
om deze op strategische kernonder-
zeeërs lanceerbaar te krijgen. Voor 

volgend jaar heeft het Pentagon 4,7 
miljard dollar gevraagd voor hyper-
sonische ontwikkeling, 1,5 miljard 
meer dan dit jaar.

 Waarom liggen de VS zo achter? Een 
belangrijke factor is dat deze wapens 
duur zijn en dat het kostenplaatje van 
hun militair-industrieel complex al 
astronomisch is. Daarnaast dient de 
defensie-industrie in landen als Rus-
land en China primair het belang van 
de staat, en in de VS het belang van 
de industrie. De kostenfactor draagt 
mogelijk ook bij aan de ontwikkeling 
van het arsenaal: waar Rusland veel 
verschillende   ICBM’s heeft, bezitten 
de VS er slechts twee: Minuteman en 
Trident, die met regelmatige upgra-
des relevant zijn gehouden. De 450 
Minuteman-III raketten moeten nu 
toch echt vervangen worden, om-
dat bepaalde onderdelen niet meer 
beschikbaar zijn. Bij de laatste test 
faalden 4 van de 8 lanceringen. 

Ook heeft Amerika te lang vertrouwd 
op de kracht van hun ooit opper-
machtige vliegdekschepen, waar-
mee ze hum macht decennia lang ver 
buiten de landsgrenzen hebben ge-
projecteerd. Deze tijd lijkt echter ten 
einde: in de gespannen situatie rond 
Taiwan is nu al duidelijk dat de pe-
perdure Amerikaanse vliegdeksche-

pen strategisch geneutraliseerd zijn 
door de op land gestationeerde an-
ti-schipraket DF-21. Het bereik van 
deze raket is met 1500 km groter dan 
het bereik van de straaljagers op de 
vliegdekschepen. De gloednieuwe YJ-
21, met een vergelijkbaar bereik als 
de DF-21 maar lanceerbaar vanaf een 
marinekruiser, vergroot de Chinese 
dreiging jegens vliegdekschepen. 

Verder heeft China de VS in 2021 
totaal verrast met een sucesvolle 
test van een HGV die doelen over 
de hele wereld kan bereiken. De VS 
hebben wel zeer fors geïnvesteerd in 
de ruimte (Star Wars-programma), 
maar het zal nog jaren duren voordat 
laser-bewapende satellieten de inko-
mende ICBM’s uit de lucht kunnen 
schieten. Omdat Rusland stoïcijns 
een tegenmaatregel ontwikkelt tegen 
elke dreiging van de VS, is er nu een 
wapenwedloop in de ruimte gaande. 

Het Russische raketarsenaal is in-
drukwekkend: de Zirkon hyperso-
nische anti-scheepsraket is al jaren 
operationeel op Russische marine-
schepen en komt binnenkort be-

schikbaar op de onderzeeërs. Dan ligt 
de Amerikaanse kust echt open, want 
het bereik van Zircon is 1500 km. Dit 
maakt de plas water waarin ze binnen 
bereik van de kuststeden liggen zo 
groot, dat effectief monitoren onmo-
gelijk wordt.

Verder introduceren de Russen vol-
gend jaar de RS-28 Sarmat, de aller-
zwaarste ICBM ooit, die tien tot vijf-
tien Mirv-raketten of drie Avangard 
HGV’s met hypersonsische snelhe-
den de oceaan over draagt.

Met Burevestnik heeft Rusland een 
ander type raket in ontwikkeling. 
Deze is niet zozeer snel, maar heeft 
naar verluidt een onbeperkt bereik 
door de nucleaire aandrijving. Het 
idee is dat deze raket stealthy en ma-
noeuvreerbaar wordt, en elk doel op 
aarde zal kunnen bereiken of zelfs 
gedurende langere tijd continu rond-
vliegt als afschrikking. Burevestnik 
staat gepland voor 2025. Rusland is 
ook erg sterk in elektronische oor-
logsvoering en raketafweer: troeven 
die Poetin achterhield in zijn toe-
spraken voor de VN-veiligheidsraad.

Niettemin blijken de werkelijke mili-
taire verhoudingen totaal niet uit de 
diplomatieke houding van het Westen 
jegens Rusland. Rusland wordt door  
overheidsfunctionarissen zoals pre-
mier Rutte en D66-Kamerlid Sjoerd 
Sjoerdsma doorlopend beledigd en 
geprovoceerd. Een kring van wes-
terse ‘experts’ bezigt voortvarende 
oorlogsretoriek, zoals bijvoorbeeld 

De westerse media staan vol met onzinnige berichten over vermeend Russisch 
militair onvermogen. Het grote publiek heeft daardoor een totaal vertekend beeld 
van de werkelijke Russische militaire macht. Rusland ligt op allerlei vlakken voor 
op de Verenigde Staten, zoals met hun verwoestende, ongrijpbare hypersonische 
raketten die in de VS nog nauwelijks ontwikkeld zijn. De westerse tactiek van 
aanhoudende belediging en provocatie van Rusland is daardoor bijzonder risicovol.

de oproep om Poetin te vermoorden 
of met een enorme stealth strike  Rus-
land preventief uit te schakelen. Zelfs 
als zo’n onwaarschijnlijk plan zou 
slagen, dan nóg zou Rusland  terug-
slaan: hun vergeldingsaanval is na-
melijk volledig geautomatiseerd door 
het AI (artificial intelligence)-gecon-
troleerde systeem dat Perimeter heet. 
Rusland heeft nog een extra fail-sa-
fe: een doomsday-vliegtuig waarmee 
de president gered, en de nucleaire 
onderzeevloot centraal aangestuurd 
kan worden. 

Rusland blijkt militair gezien dus 
erg sterk te zijn, maar dit maakt een 
nucleaire oorlog  voor hun  nog geen 
aantrekkelijke optie. Amerikaan-
se raketten staan steeds dichterbij 
Rusland, wat compenseert voor de 
lagere snelheid. En het zijn er ook 
zóveel: Rusland kan die niet allemaal 
onderscheppen.

Ondanks de roekeloze houding lijkt 
de top van het Amerikaanse leger 
zich terdege bewust van de risico’s 
van escalatie. Toen onlangs een raket 
op Polen viel waren het de VS die de 
angel eruit trokken door de schuld 
bij Oekraïne te leggen. De VS willen 
duidelijk geen echte oorlog, wat hun 
pokerspel van belediging en provo-
catie des te gevaarlijker doet lijken.
Er wordt door westerse propagan-
disten veel moeite gedaan om de 
perceptie van de kracht van Rusland 
omlaag te halen. Dit is gouden stan-
daard in oorlogspropaganda, net als 
het afschilderen van de vijand als 
onmenselijk. De media staan daar-
om bol van de Russische oorlogs-
misdaden en vermeend Russisch 
onvermogen. Veel mensen zien wel 
dat hier  oorlogspropaganda tussen 
zit, maar realiseren zich onvoldoende 
hoe weinig ervan waar is, en ook niet 
dat vooral zijzelf het doelwit van deze 
propaganda zijn. ¾

VS mogen “bijzondere 
oorlogs handelin gen” 
verrichten in buitenland

VS vertrouwde te lang 
op ooit oppermachtige 
vliegdekschepen

Ambtenaren provo-
ceren Rusland 
voortdurend

Actualiteit

Raket Type Bereik (km) Kruis –  
Topsnelheid

Opmerkingen

Rusland Iskander-M ballistisch 500 onbekend – 
Mach 6

Manoevreerbaar / gronddoelen

Rusland Iskander-K kruisraket 2.500 onbekend – 
onbekend

Manoevreerbaar / gronddoelen

Rusland Kinzhal ballistisch 1.000  (bewezen)
2.000 (claim)

Mach 8 - 12 Manoevreerbaar / gronddoelen / 
 bunkerbuster / anti-schip

Rusland Avangard HGV >6.000 Mach 20 - 27 Manoevreerbaar

Rusland Zircon kruisraket 1.500 Mach 6 - 8 Manoevreerbaar / anti-schip / lanceert nu 
enkel nog vanaf schepen

Rusland Yars +  
Topol-M

ICBM 10.000-12.000 onbekend – 
onbekend

Yars: 6 Mirv / Topol: 1 kernkop / manoevreer-
baar / worden beide vervangen door RS-28 
Sarmat

USA Minuteman 3 ICBM onbekend – 
onbekend

Lanceert vanuit silo

USA Trident 2 ICBM 7.800–11.000 Mach 1,5 - 20 Lanceert vanaf onderzeeer

USA Harpoon kruisraket Meest succesvolle anti-schip raket

China DF-21D ballistisch 2.000 hypersonisch Manouvreerbaar / kan AEGIS storen / tegen 
scheeps en landdoelen / lanceert vanaf land

China DF-26 ballistisch 4.000 hypersonisch Manouvreerbaar / vergelijkbaar df21D

China YJ-21 ballistisch 1.500 Mach 10? Manouvreerbaar / anti-schip

China DF-41 ICBM 15.000 onbekend 20 min. vliegtijd naar de VS / 10x Mirv als 
lading

Planning

Naam Type Bereik (km) Release Lading Opmerkingen

USA Dark eagle HGV 1.700 2023 Onbekend

Vervanging 
Minuteman III

2030 Onbekend

China JL-3 ICBM 12.000 2025 meerdere MIRV Lanceert vanaf onderzeeër

India BrahMos 2 Kruisraket 1.500 2030 nucleair of 
 conventioneel

Deelt componenten met 
Zircon

Rusland Zircon Kruisraket 1.500 2023 nucleair of 
 conventioneel

Anti-schip, lanceert vanaf 
onderzeeër & land

Rusland RS-28 Sarmat ICBM 18.000 2023 10-15 Mirv 
of 3x Avangard

Gaat all andere ICBM’s 
vervangen

Rusland Zmeevic Kruisraket 4.000 ? nucleair of 
 conventioneel

Anti-vliegdekschip, release 
onbekend

Rusland Burevestnik Kruisraket Onbeperkt 2025 nucleair Nucleair aangedreven. 
Vliegt permanent rond 
Niet zozeer snel maar 
stealthy

Fotografie: Vetkid
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“Een schrijver dient aan de lopende band 
te kankeren en te schelden. Van zijn 
geschriften moeten de vonken afspatten, 
men moet er zijn tengels aan branden.” 
	fJeroen Brouwers 1940-2022

2 E  KAT E R N

Stichting Voorzij waarschuwt 
voor Paarse Vrijdag: “Pure 
brainwashing”

“De dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn”, zo 
noemt de Federatie COC-Nederland en de Gender and Sexuality Alliance 

(GSA) Paarse Vrijdag, 9 december. De Stichting Voorzij, die zich inzet voor de 
rechten van meisjes, roept ouders op hun kinderen en het lesmateriaal in de 

gaten te houden. “Dit is pure brainwashing”, vertelt voorzitter Caroline Franssen.

Simone Beer

O p de website van Paarse 
Vrijdag wordt naast de be-
schikbare spellen en pakket-

ten met lesmateriaal ook verwezen 
naar zogeheten Queer Kinderboeken. 
Het lammetje dat een varken is, is het 
eerste transgender prentenboek. 
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Caroline Franssen, voorzitter van 
Stichting Voorzij, moet denken aan 
het Pink Floyd-lied Another Brick in 
the Wall uit 1979, waarin wordt ge-
zongen: We don’t need no education. 
We don’t need no thought control. Hey, 
teacher! Leave them kids alone! 

Zij zegt: “Scholen lijken bemoeiziek 
te zijn als het gaat om de levens en de 
belevingswereld van kinderen. Het 
is niet de taak van scholen om zich 
bezig te houden met de seksualiteit 
van kinderen. En al helemaal niet de 
taak van de basisschool! Ik zou liever 
zien dat andere thema’s de aandacht 
krijgen. Leer kinderen hoe ze met 
elkaar om moeten gaan: dat je niet 
pest, hoe je je grenzen aangeeft en 
wie je kunt vertrouwen. Daar hebben 
ze veel meer aan.” 

De oorspronkelijke bedoeling van 
Paarse Vrijdag onderschrijft Franssen 
wel. “Het ging jaren geleden over be-
wustwording voor homoseksualiteit. 

puberteitsblokkers die ze krijgen, zijn 
oorspronkelijk bedoeld om lusten van 
gedetineerden chemisch te beteuge-
len. Het maakt ze onvruchtbaar en 
hun hormonale, fysieke en mentale 
ontwikkeling – die doorloopt tot het 
25e levensjaar - worden geremd.”

Franssen vervolgt: “We begrijpen 
niet dat er niet meer ouders zijn die 
hiertegen in opstand komen. Tot 
nu toe hebben we via via weleens 
contact gehad met moslimouders. 
Die werden meteen weggezet als 
preuts, maar het is niet preuts als 
je niet wilt dat je kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd onderwezen wor-
den over seks. Ouders hebben vaak 
geen idee wat er gebeurt of denken 
dat het een goede ontwikkeling is, 
maar kinderen worden in de war ge-

bracht en zijn heel beïnvloedbaar. In 
de afgelopen jaren heb ik geleerd dat 
het grootste gedeelte van de kinde-
ren met genderdysforie - gevoel van 
onbehagen over je slacht -  gewoon 
homoseksueel bleek te zijn. Daar-
naast komt autisme, trauma door 
misbruik, depressie en onzekerheid 
ook veel voor. Kijk daar dan ook 
eerst naar en grijp niet gelijk naar 
de pillen, transities en gevaarlijke 
operaties.”
 
Franssen adviseert ouders vaker het 
gesprek aan te gaan met hun kin-
deren. “Zo weet je wat ze op school 
leren en wat er bij je kinderen zelf 
speelt. Je kunt vragen wat ze doen op 
Paarse Vrijdag, of je het lesmateri-
aal mag zien en eventueel besluiten 
je kind dan thuis te houden. Het is 
sowieso belangrijk dat je je kinderen 
zelf onderwijst over genders: dat je 
een vrouwelijke man of een manne-
lijke vrouw kunt zijn en dat meisjes 
ook kunnen voetballen en jongens op 
ballet kunnen. Denk daarbij ook aan 

hun emotionele ontwikkeling in de 
breedste zin van het woord: omgaan 
met teleurstelling, onzekerheid, 
identiteit en afwijzing. Speel buiten 
met ze, voorkom te veel schermtijd, 
kook samen en zorg voor voldoen-
de quality time. Dan hoeven ze de 
aandacht en bevestiging ook niet uit 
andere dingen te halen.”

De Stichting Voorzij is ook eigen 
lesmateriaal aan het ontwikkelen. 
Recent is een eerste flyer versche-
nen. In tegenstelling tot het COC, 
krijgt dit tegengeluid geen subsidie. 
“Voor ons geen miljoenensteun van 
de overheid. We zijn afhankelijk van 
vrijwilligers en donaties. Langsgaan 
bij scholen is dan ook een te grote 
uitdaging. We merken duidelijk dat 
organisaties die tegen de gevestigde 
orde ingaan, worden tegengewerkt. 
De financiële belangen in de pharma 
zijn groot.”¾ 

	fMeer weten over Stichting 
Voorzij: voorzij.nl

Maar tegenwoordig gaat het voor-
namelijk over genderkwesties. Dat 
is gevaarlijk, want kinderen vertellen 
dat ze van gender kunnen verande-
ren, is een pertinente leugen. Dat is 
biologisch onmogelijk. Je kunt je als 
iemand van het andere geslacht ge-
dragen en je laten opereren met een 
nepgeslachtsdeel, maar in de kern 
blijf je altijd het geslacht dat je bij je 
geboorte hebt meegekregen. Daar-
naast komen er veel gezondheids-
risico’s bij kijken, zowel geestelijk 
als lichamelijk. Bij meisjes van 16 
kunnen de borsten al geamputeerd 
worden. Ik kan mij niet voorstellen 
dat je op die leeftijd zo’n grote en on-
omkeerbare keuze kunt overzien. De 
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Niets bestaat 
dat niet iets anders aanraakt

H et gebruik van stevige taal wordt 
tegenwoordig al snel veroordeeld - 
zeker als het van niet politiek-cor-

recte personen komt. Maar stevige polemiek 
is van alle tijden. Vele beroemde schrijvers en 
denkers namen geen blad voor de mond en 
schroomden niet hun tegenstanders de huid 
vol te schelden. Een van de meest strijdlus-
tige schrijvers was de dit jaar overleden, in 
Nederlands-Indië geboren schrijver en es-
sayist  Jeroen Brouwers (1940-2022). Brou-
wers’ leven werd gevormd door zijn jaren in 
een Japans interneringskamp en door zijn 
schooltijd in Nederland, die hij doorbracht in 
katholieke kostscholen. Als schrijver breekt 
hij door met Bezonken rood (1981), waarin hij 
de toestanden in het jappenkamp beschrijft. 

In zijn werken valt  geen scheiding te ma-
ken tussen zijn kritische en zijn creatieve 
proza. Beide komen voort uit dezelfde auto-
biografische achtergrond. Vanuit het principe 
dat, zoals hij schrijft, ‘niets bestaat dat niet 

iets anders aanraakt’.
“De tijd is daar, dat er gescholden moet 

worden”, schreef Brouwers al in 1978. Later 
verduidelijkte hij dit met een van zijn be-
kendste uitspraken: “Een schrijver dient niet 
vriendelijk te zijn. Een schrijver dient aan de 
lopende band te kankeren en te schelden. Een 
schrijver dient een kwaad persoon te zijn. Van 
zijn geschriften moeten de vonken afspatten, 
men moet er zijn tengels aan branden.” 

Brouwers was zich er van bewust dat hij 
niet echt een makkelijk karakter had. Over 
zichzelf schreef hij: “Ik bezit een heftig en 
hartstochtelijk karakter, ik ben nerveuzig, 
driftig, rusteloos, polemisch, anarchistisch, 
met een sterke neiging tot zelfverachting. 
Ik onderga het leven niet als verrukkelijk, 
maar leef nu eenmaal, zoals er wel meer nu 
eenmaal het geval is – ik leef onder protest 
en heb bij perioden het leven geprovoceerd 
door limietloos de beest uit te hangen: drank, 
sigaretten, drugs, doorgehaalde nachten, 

baldadigheid, 
vrolijke mei-
den, alles ex-
perimenterend, 
consumerend 
en ondergaan 
met Baudelaireaanse gulzigheid.”

Uit zijn fascinatie voor de relatie tussen 
liefde, literatuur en dood groeide het essay-
boek De laatste deur, over zelfmoord in de 
Nederlandse letteren. Veel van zijn essayis-
tische en polemische werk werd gebundeld 
in vier Kladboeken, die verschenen in 1979, 
1980, 1991 en 1994. 

Typerend voor Brouwers: hij weigert de 
Prijs der Nederlandse Letteren omdat hij 
het bedrag te laag vindt. In 2014 verschijnt 
zijn roman Het Hout, dat gaat over seksueel 
misbruik, sadisme en vernedering in een ka-
tholiek internaat in de jaren vijftig. ¾

Karel Beckman

I mmunoloog en voeding en leefstijl 
deskundige Carla Peeters heeft als 
een van de weinige wetenschappers 

in Nederland vanaf het begin van de pan-
demie publiekelijk kritiek geuit op het co-
ronabeleid. In artikelen in onder meer HP/
De Tijd, Trouw, The Postonline, Brabants 
Dagblad, EOS wetenschap en interviews 
met Nu.nl, Nieuws.nl, Talkies Magazine, 
Margriet, NPO1, Blckbx.tv, de Nieuwe We-
reld en Ongehoord Nederland, wees zij op 
de schadelijke gevolgen van lockdowns, 
het massa-testbeleid en mondkapjes, 
de risico’s van mRNA-vaccinaties en de 
mogelijkheden om het immuunsysteem 
te versterken met voeding en leefstijl. Ze 
schreef ook drie ‘rapid responses’ over 
het gebruik van mondkapjes in the British 
Medical Journal. 

Die kritiek is haar niet door iedereen in 
dank afgenomen. In de loop der tijd werd 
ze door vrijwel alle reguliere media ge-

weerd. Op sociale media wordt ze nog 
steeds regelmatig geweerd en geschof-
feerd, zelfs nu steeds meer mensen er-
kennen dat zij op alle punten gelijk heeft 
gehad. Peeters publiceert het laatste jaar 
voornamelijk op de website van het Ame-
rikaanse Brownstone Institute, een toe-
vluchtsoord voor (top-)wetenschappers 
die in de reguliere media niet worden ge-
hoord en op sociale media zwaar worden 
gecensureerd.

Voor Carla Peeters heeft het altijd om veel 
meer gegaan dan het coronabeleid. Als er 
iets is dat haar raakt, is het de toestand 
waarin ons zorgstelsel verkeert. “Als ik 
een ding wil”, zegt ze, “is het betere zorg. 
Een gezondere wereld. We maken zoveel 
kapot wat niet nodig is.” Onlangs werd 
ze uitgebreid geïnterviewd door de do-
cumentairemakers van Tegenwind. Wij 
spraken met haar op haar werklocatie in 
Utrecht.

Je was een van de eersten die als weten-
schapper wees op de schadelijke effecten 
en risico’s van mondkapjes. Je bent als des-
kundige ook betrokken geweest bij rechts-
zaken, met name om ervoor te zorgen dat 
de mondkapplicht voor kinderen werd 
afgeschaft. Waarom ben je zo kritisch op 
mondkapjes?
Ik maak me al heel lang druk om de be-
dreiging van giftige stoffen voor onze 
gezondheid en het milieu. We hebben in 
de laatste vijftig jaar 100.000 chemische 
stoffen gemaakt, die voorheen niet be-

stonden. We weten niet wat de effecten 
daarvan zijn op de lange termijn. Op onze 
cellen, op onze genen. In het interview bij 
De Nieuwe Wereld uitte ik al mijn zorgen 
over de PFAS-vervuiling in mondkapjes 
en door 3M in Zwijndrecht en Chemours 
in Dordrecht. PFAS worden ‘forever che-
micals’ genoemd, omdat ze niet afbreek-
baar zijn. Ze stapelen zich op in het mi-
lieu, en in ons lichaam. Er kunnen PFAS , 
microplastics, nanoparticles, zoals gra-
feenoxide, zilveroxide, titaniumoxide en 
andere toxische stoffen inzitten. Daarvan 
kun je het nodige binnen krijgen als je een 
mondkapje opdoet. Ze belemmeren ook 
een goede ademhaling, wat allerlei ne-
gatieve gevolgen heeft, onder meer voor 
de hersenen, longen en darmen. Dat is 
vooral voor kinderen schadelijk. En ze 
doen niet waar ze voor bedoeld zijn. Er 
is geen enkele degelijke studie die laat 
zien dat mondkapjes beschermen tegen 
virale overdracht, maar wel heel veel stu-
dies die laten zien dat ze dat niet doen. 
Mondkapjes zijn niets anders dan een 
gedragsexperiment. 

Je ziet een mogelijk verband tussen mond-
kapjes en wat bekend staat als ‘long covid’. 
In een artikel op Brownstone leg ik uit 
dat de symptomen van Long Covid het 
resultaat zouden kunnen zijn van de pan-
demische maatregelen en met name van 
de toegenomen blootstelling aan micro-
plastics, nanoparticles en chemicaliën 
door het dragen van mondkapjes – en 
niet te vergeten de schadelijke stoffen in 
de PCR- en sneltesten.

In een ander artikel schrijf je zelfs dat als we 
zo doorgaan, in 2045 de vruchtbaarheid van 
mannen en vrouwen dermate is aangetast, 
dat geen natuurlijke conceptie meer moge-
lijk is. Dat is behoorlijk heftig.

We zijn totaal op de verkeerde weg met de 
zorg, stelt Carla Peeters. De immunoloog 
werkte na een loopbaan bij het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis en het RIVM, 15 jaar als 
interim-manager in de zorgsector. Met 
haar bedrijf ‘Cobala Good Care Feels Better’ 
helpt zij chronisch zieke mensen om terug 
te keren naar de maatschappij. “We worden 
ongezonder, het immuunsysteem verzwakt. 
Mensen worden te vaak volgestopt met 
te veel medicijnen. Er komen steeds 
meer schadelijke stoffen in het milieu. 
Ondertussen loopt de zorg vast.” De sector 
zoekt de oplossing in meer technologisering 
en kunstmatige intelligentie, maar volgens 
Peeters ligt de oplossing in preventie, goede 
voeding en een terugkeer naar de menselijke 
maat. “De mens is uit het systeem 
verdwenen.”

Dit is wat dr. Shanna Swan aanvoert in 
haar boek Countdown. Het is natuurlijk 
een schrikbeeld. Volgens het onder-
zoeksrapport van de WWF krijgen we 
iedere week een credit card aan plastic 
in ons lichaam. Veel daarvan is moeilijk 
afbreekbaar.

Hoewel de mondkapplicht in Nederland 
is afgeschaft, zijn in veel zorginstellingen 
mondkapjes nog steeds, of alweer, verplicht 
voor het personeel.
De instellingen mogen het nu zelf bepalen. 
Voor veel instellingen lijkt dit het nieuwe 
normaal te worden. Het is waarschijnlijk 
vooral bedoeld voor de buitenwereld en 
om patiënten gerust te stellen. Velen zijn 

zo bang gemaakt voor besmetting dat ze 
liever een verpleegkundige zien met een 
mondkapje op. Dat geeft ze een gevoel 
van veiligheid – een vals gevoel natuur-
lijk. Waar niemand het over heeft is dat 
de mondkapjes de communicatie tussen 
mensen verstoren. Denk aan demente ou-
deren en geestelijk gehandicapten, voor 
wie de taal van het gezicht essentieel is. 
Veel demente mensen horen slecht waar-
door nog een extra beperking ontstaat. Dit 
soort maatregelen zijn symptomatisch 
voor de technocratische manier waarop 
de zorg wordt bestuurd. Mensen vereen-
zamen, krijgen slechte voeding, vitamine 
D wordt uit het pakket gehaald, terwijl 
er duizenden studies zijn die het belang 
van vitamine D voor ouderen aantonen 
en er zelfs het verminderen van IC op-
names door virale infecties. In plaats 
daarvan worden mensen volgestopt met 
medicijnen, die bijwerkingen hebben, 
waardoor weer andere medicijnen nodig 
zijn. Polyfarmacie heet dat.

Het lijken mij allemaal heel redelijke stand-
punten, je zou zeggen basiskennis voor ge-
zondheidsprofessionals. Maar je wordt ver-
guisd door sommige prominente collega’s?
Heel bijzonder, ja. Ik ben bestuurder ge-
weest van grote zorginstellingen en ben 
van mening dat je op zichtbare posities 
zowel in de politiek, journalistiek als 
wetenschap een voorbeeldfunctie hebt. 
Iedereen te pas en te onpas uitmaken voor 
kwakzalver, anti-vaxxer, leugenaar en 
bedrieger doet enorm afbreuk aan de 
functie die je vervult. Normen en waar-
den zijn ver te zoeken. Jongere genera-
ties leren om te polariseren en dialoog te 
mijden. Schelden, framen en dreigen lijkt 
het nieuwe normaal. In die 2,5 jaar dat ik 
me in het coronadebat heb gemengd, en 
brieven heb geschreven naar het RIVM 
en het ministerie van VWS, heb ik bij-
na alleen standaard reacties ontvangen. 
Niemand gaat in op mijn argumenten. 
Terwijl ik de moeite heb genomen om 
de wetenschappelijke literatuur door te 

“De meeste chronische ziekten kun 
je overwinnen zonder medicijnen”

DE TOMELOZE INZET VAN CARLA PEETERS VOOR EEN MENSELIJKE BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

spitten en als bestuurder in de zorg en op 
het RIVM heb gewerkt. Echte wetenschap 
gaat over dialoog. Nu wordt gedaan alsof 
wat iemand in een expert-team vindt, 
de wetenschappelijke waarheid is. Ont-
luisterend. Bij het Brownstone Institute 
zitten professoren van Harvard en Yale 
die worden gecanceld. Er zit een hoogle-
raar ethiek die zijn baan is kwijt geraakt 
omdat hij heeft gezegd dat natuurlijke 
immuniteit werkt! Dit is nog nooit in de 
geschiedenis vertoond.

Heeft het er ook mee te maken dat de me-
dische wetenschap uitgaat van een bepaald 
paradigma? Alles wat daar niet in past 
wordt afgedaan als kwakzalverij.

Ja, mijn werk is om mensen te begeleiden 
die langdurig ziek zijn. Ik heb mij daarom 
ook verdiept in de traditionele genees-
wijzen. Deze worden al snel afgedaan als 
kwakzalverij maar 40 procent van de me-
dicijnen is ontwikkeld met kennis van de 
traditionele geneeswijzen. Verschillende 
westerse universiteiten, ook in Nederland, 
werken al jaren samen met onder andere 
Indiase universiteiten op het gebeid van 
traditionele geneeskunde, dit komt ech-
ter zelden naar buiten in de media. Ik heb 
ervaren dat je chronische ziekten kunt 
overwinnen zonder of met minder me-
dicijnen met een persoonsgerichte mul-
tidisciplinaire benadering vanuit een ho-
listisch mensbeeld. Veel klachten zijn het 
gevolg van stress, eenzaamheid, uitput-
ting, blootstelling aan toxische stoffen en/
of slechte voeding. Ik kijk dus meer naar 
het in evenwicht brengen van de fysiolo-
gie, spijsvertering, houding, beweging, 
adem en mindset. De huidige medische 
wetenschap gaat ervan uit dat we in de 
toekomst steeds vaker aan pandemieën 
van bacteriën en virussen worden bloot 
gesteld. Dat is een beperkte kijk. Ik ben 
immunoloog. We leven in symbiose met 
allerlei micro-organismen. Ziekte is vaak 
het gevolg van een verstoring van de ba-
lans van het immuunsysteem/ecosysteem 
in je lichaam. De kracht van het natuur-

“  Vitamine D wordt uit het pakket gehaald, 
terwijl er duizenden studies zijn die het belang 
van vitamine D voor ouderen aantonen. ”

lijk immuunsysteem wordt steeds minder 
erkend. Blaasontstekingen bijvoorbeeld 
kun je oplossen met voeding. Maar wat er 
gebeurt is dat vrouwen antibiotica krijgen, 
soms wel vijf keer per jaar. Dit leidt weer 
tot andere verstoringen in je darmen.

Waar staan we nu? 
De zorg is geïmplodeerd. Het is een ver-
dienmodel geworden dat vol zit met per-
verse prikkels. Laatst was op tv te zien dat 
demente bejaarden psychofarmaca krijgen 
voorgeschreven waarvan bekend is dat ze 
niet werken, maar waarvan we wel weten 
dat ze schadelijk zijn. Dat is toch niet voor 
te stellen? Maar vitamine D wordt uit het 
basispakket gehaald, terwijl we weten dat 

het betrokken is bij vele processen in je li-
chaam. We geven Ritalin (methylfenidaat) 
aan kinderen. Dat is gewoon een drug. Een 
middel waar je verslaafd aan raakt en de 
oorzaak niet wegneemt. Als ze 18 zijn, dan 
is het ineens off-label. We zijn ziektes aan 
het creëren. In hoeveel labs in de wereld 
worden nieuwe virussen gefabriceerd? Ie-
dereen weet dat lab-incidenten mogelijk 
zijn. Waar zijn we dan mee bezig? Wanneer 
we zo doorgaan, zijn er uiteindelijk alleen 
verliezers. De uitdaging gaat over hoe we 
de balans van het ecosysteem kunnen her-

Carla Peeters studeerde Hoger Natuur Wetenschappelijk Onderwijs aan 
het Dr. Struycken Instituut, moleculaire wetenschappen in Wageningen 
en promoveerde in immunologie aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast 
volgde zij vele opleidingen aan erkende Business schools. Zij werkte als 
immunoloog bij het RIVM en daarna 15 jaar als interim-manager voor 
het ministerie van VROM als interim-bestuurder voor een groot aantal 
zorginstellingen. Ze was onder meer interim-CEO van Groene Kruis Do-
micura (2500 medewerkers), gedelegeerd bestuurder bij zorgorganisatie 
Careyn en interim-Ceo van Zorgboog (2800 medewerkers). Ook was ze 
vijf jaar lid van de Commissie Economisch Beleid en Gezondheidszorg 
van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Met haar bedrijf Cobala Good Care 
Feels Better geeft zij voedingsadviezen en begeleidt zij chronisch zieken 
bij hun terugkeer naar de maatschappij en re-integratie in werk. Zij was 
recentelijk te zien in een documentaire van Tegenwind: tegenwind.tv/
docu-carla-peeters. Haar publicaties op Brownstone Institute zijn hier 
te lezen: brownstone.org/author/carla-peeters

stellen en het immuunsysteem versterken. 
De motivatie voor het vak wordt door de 
huidige denkwijze en aanpak kapot ge-
maakt. Terwijl de zorgsector de meest in-
trinsiek gemotiveerde medewerkers heeft. 
Daar kun je de meest bloeiende en dyna-
mische organisaties creëren. Dat zijn het 
nu niet, het ziekteverzuim en uitstroom 
van zorgpersoneel is veel hoger dan eer-
dere jaren.

Wat is de oplossing?
Als het gaat over oplossingen, wordt er nu 
gekeken naar meer automatisering, Arti-
ficial Intelligence, technologisering. Dat 
willen ze heel breed gaan inzetten. Dan 
hoeven artsen niet meer zelf na te denken 

en menselijk contact is niet meer nodig 
tenzij. De computer kan beter bepalen 
wat iemand heeft. Maar waar is de mens 
gebleven? De menselijkheid in de zorg? In 
de maatschappij? Vanuit de wetenschap is 
bekend dat de arts-patiënt relatie soms 
belangrijker is dan de behandeling zelf. 
Als mensen in vrijheid kunnen leven, be-
wegen, sporten, gezond eten afkomstig 
van goede boeren en telers, en de onno-
dige stress uit de maatschappij weghalen, 
dan hebben we veel minder medicijnen en 
technologie nodig. ¾

 “Waar niemand 
het over heeft, is dat 
de mondkapjes de 
communicatie tussen 
mensen verstoren”

“Ik maak me al heel lang 
druk om de bedreiging 
van giftige stoffen voor 
onze gezondheid en het 
milieu” 

“ALS IK ÉÉN 
DING WIL, IS HET 
BETERE ZORG”

https://www.tegenwind.tv/docu-carla-peeters
https://www.tegenwind.tv/docu-carla-peeters
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W ie Thierry Baudet volgt, weet 
dat hij graag verwijst naar de 
grootsheid van de Renaissance, 

om aan te tonen hoe geweldig de wes-
ters-wit-christelijke beschaving wel niet 
was en hoe deze door ‘vreemde’ invloeden 
teloor is gegaan. Zijn terugverlangen naar 
dit wit-christelijk thuis en dit ‘eigene’ dat 
daarbij hoort, maakt dat vele bezorgde 
en kritische WEF-burgers bij Baudet en 
Forum voor Democratie afhaken. Hoewel 
zij het met hem van harte eens zijn dat de 
uitrol van de WEF-plannen in een mense-
lijke catastrofe zal uitmonden, haken zij 
bij Baudet af. Met goede redenen. Zeker 
als je tot de niet-witte bevolkingsgroep 
behoort, uit een andere culturele traditie 
voortkomt of een andere religie dan het 
christendom aanhangt. 

Deze niet-westerse nazaten weten als 
geen ander wat deze wit-christelijke Re-
naissance beschavingsmachinerie, naast 
glorieus en imposant (cultureel) werk, 
ook aan duister werk heeft afgeleverd. 
Van kolonialisme tot slavenhandel. Van 
culturele genocides tot volkerenmoord. 

Van ontelbare misdaden tegen de men-
selijkheid tot de holocaust, waar delen 
van de nazaten van de slachtoffers van 
deze brute mensvernietigende machi-
nerie nog dagelijks de zure vruchten van 
plukken. Op dit punt maakt Baudet zich 
kwetsbaar. Je kunt je tegenstanders niet 
verwijten dat zij een loopje nemen met 
het humanisme, om vervolgens zelf te 
pleiten voor een terugkeer van de aloude 
westers-christelijke beschaving, die re-
cordhouder is in het plegen van misdaden 
tegen het humanisme en menselijkheid.  

Welke intellectuele afslag mist hij 
hier? Het antwoord vinden we in een 
ander woord dat in zijn 2019-toespraak 
centraal stond: wederopstanding of we-
dergeboorte. Met de woorden uit die toe-
spraak: “Precies dat is onze leidraad, is 
ons leidende motief, ons levensmotto, 
want wij zijn de partij van de wederge-
boorte. Van de Renaissance. We moeten 
de handen ineenslaan, om de banden met 
onze tradities te herstellen.” 

Maar welke traditie dan? Hier vinden 
we ook het antwoord op de vraag welke 
afslag Baudet mist? In het kort: de ‘ver-
keerde’ traditie. 

Wat Baudet met zijn Renaissance-ver-
langen over het hoofd ziet, is het feit dat 
juist de Renaissance werd gekenmerkt 
door een opleving en de herontdekking 
van een nog veel oudere traditie. Een tra-
ditie die teruggaat tot het begin van de 
beschaving in het aloude Egypte, alwaar 
de hermetische wijsheid zijn oorsprong 
vindt. In deze hermetische, universele 
wijsheden staat het begrip ‘wederge-
boorte’ centraal. Maar dan in een geheel 
andere betekenis dan Baudets duiding. 
Hier betreft het de wedergeboorte in de 
geest. Het thuiskomen in de geest.  

In eerdere bijdragen heb ik de lezers 
geattendeerd op het boek van Joseph 
Campbell, de Held met de duizend ge-
zichten. In dat boek wordt overduidelijk 
geïllustreerd aan de hand van duizend-
en-een sprookjes, legenden en mystieke 
teksten, dat deze zoektocht naar de geest 
en de wedergeboorte  in die geest, het 
centrale levensthema is. En wie de geest 
in zichzelf vindt, die wordt een ander, en 
vooral veel wijzer mens. 

Zoals opgemerkt, de Renaissance-tijd 
is een tijd waarin dit besef breed ver-
spreid was. En met dat de geest, geestes-
kracht en geesteswereld actieve spelers 
in het dagelijks (maatschappelijk) leven 
werden, betekende dat een ongekende 
culturele en economische bloei. Juist 
hier loopt de Baudet-fanfare vast en is 
het verschil tussen Baudet en de kar-
telspelers niet wezenlijk. Beide politie-
ke bewegingen van links en rechts zijn 
geparkeerd in een politieke wereld die 
de geest heeft buitengesloten. Met als 
resultante dat beide én geen antwoor-
den en ideeën hebben om onze Weense 
tijdgeest te verstaan én beide een recept 
zijn voor menselijke en maatschappelijke 
catastrofes. 

In een van zijn interviews heeft Bau-
det zich wel eens laten ontvallen dat hij 
geroepen is om de heelheid in deze ge-
broken wereld te herstellen. Daar zou hij 
zomaar eens gelijk in kunnen hebben. 
Maar zonder een ‘Paulus-ervaring’ en 
bekering tot de hermetische wijsheden, 
gaat het dat niet worden. Wil Baudet 
deze rol met succes vervullen dan moet 
in zijn politiek-intellectueel en filoso-
fisch denken de geest en de hermetische 
geesteswetenschappen een prominente 
en leidende speler worden. En als dat ge-
schiedt, dan opent dat deuren om nieuwe 
politieke wegen en ideeën te beproeven. 
Dat waar onze tijdgeest om vraagt. Weg 
uit de achterhaalde links-rechts tegen-
stelling. Weg uit de dualiteit van conser-
vatief en progressief. Voorbij de these en 
de antithese. Op weg naar een (nieuwe) 
synthese. Een nieuwe Renaissance-sa-
menleving, gebouwd op de geest, de her-
metische wijsheid en het herstel van het 
Godsverbond. Er is ook voor Baudet werk 
aan de politieke winkel. ¾

Dit is het derde en laatste deel van 
een kleine serie waarin Hans Siepel 
reflecteert op het gedachtengoed van 
Thierry Baudet. De eerste twee delen 
verschenen in De Andere Krant nr. 44 
en nr. 45.

In het Vogeldorp
Ik wandelde laatst, op een zonnige zondagmiddag, met mijn vrouw door het 
Vogeldorp in Amsterdam-Noord. Ik woonde daar in de jaren ’80. Een agge-
nebbisj achterbuurtje waar de rotzooi op straat lag, niemand nuttig emplooi 
genoot en af en toe een vuilnisbak door een raam vloog. Ik onderhuurde een 
piepklein arbeiderswoninkje tegen woekertarief van een toffe Amsterdammer 
die bij zijn vriendin was ingetrokken en een leuk zakcentje overhield aan zijn 
sociale huurwoning. Woningnood was er toen ook al. 

Ik moet zeggen, de buurt was er enorm op vooruit gegaan. Geen blikje op 
straat. Huisjes goed in de verf. Kindertekeningen achter de ramen. Bakfietsen 
in de voortuintjes. In één tuintje stond een dadelboom. 

Niet alles wordt er slechter op. Destijds was er hoge werkloosheid, torenhoog 
ziekteverzuim. Leegstand, vervallen kraakpanden. De misdaad tierde welig, 
junkies waren een plaag. De Zeedijk in Amsterdam was een no-go zone waar 
je zo een mes tussen je ribben kon krijgen. Aan de achterkant van het Cen-
traal Station hingen de heroïnehoertjes rond. Om mijn povere spaargeld te 
beschermen tegen de geldontwaarding, kocht ik één gouden munt, voor – ik 
weet het nog goed – 1250 gulden. Omgerekend 568 euro. Nu doet zo’n ding 
rond de 1800 euro. Dit terzijde. Nee, zo gezellig was die sociaaldemocratische 
welvaartsstaat nou ook weer niet. Toen ik in Amsterdam kwam wonen moest 
ik drie maanden wachten op een telefoonaansluiting. Privatisering heeft ook 
wel iets goeds gebracht.

En de jaren ’60? Ik groeide op in die goeie ouwe tijd in een keurige nieuw-
bouwwijk in een gezellige Brabantse stad. Ik zat op een katholieke jongens-
school waar de fraters mij met keiharde oorvijgen feilloos leerden rekenen en 
schrijven. Creatieve dingetjes deed je maar in je vrije tijd. Naast ons woonde 
de nette familie Van den H. Vader, moeder en twee kinderen. Pa van den H. 
was een kalende vertegenwoordiger, of zoiets. Ma van den H. was – ja, wat 
eigenlijk? Een heks. Sadist. Dagelijks hoorden wij onze buurjongetjes janken 
en krijsen als ze weer verrot werden geslagen door hun moeder. Die kreeg 
daarbij regelmatig hulp van de werkster, een al even hatelijke heks, die haar 
zus had kunnen zijn, wat ze misschien ook wel was. Samen sloegen ze er op 
los. Nu zouden we ze al lang hebben aangegeven voor kindermishandeling. 
In die tijd, als mensen hun kinderen wilden slaan, was dat hun eigen zaak. 

Geweld was veel normaler. Vechten na schooltijd hoorde er gewoon 
bij. Ik zat iedere week bij de opticien om mijn kapotgeslagen bril te laten 
repareren. Ik herinner me dat mijn grote broer een keer bovenop het dak 
van een bouwkeet stond, te schoppen naar een stel vetkuiven die hem met 
fietskettingen belaagden. Als langharigen hadden wij het geluk dat we samen-
spanden met de Ambonezen die in de bossen woonden in het nabijgelegen 
dorp, anders hadden we het zeker afgelegd tegen het brommertuig. Veldslagen 
bij de zwemplas buiten de stad haalden de krant niet eens. Laat staan dat er 
Kamervragen werden gesteld over dat soort incidentjes. Er waren dan ook 
geen Marokkanen bij betrokken. Die had je toen nog niet. 

Troep op straat? Ook heel normaal. Sigarettendoosjes, peuken, snoepver-
pakkingen, frietbakjes, tijdschriften, kranten; wij flikkerden alles gewoon op 
straat. We rochelden, spuugden en kitsten de hele dag door. Vandalisme? Ach. 
Als Derk uit Den Haag, een vriend van mijn broer, met zijn Harley Davidson 
dwars door de glazen deur van de flat reed waar hij bij zijn oma woonde, dan 
kon je hem dat niet helemaal kwalijk nemen. Moeilijke jeugd gehad. Racis-
me? Kom op zeg. Iedereen was racist. Het ergst van alles: op zondag waren 
de winkels dicht.

Moet je nu kijken. De steden zijn enorm opgeknapt. De nieuwbouwwijken 
groener en gevarieerder. De fietspaden breder. In de Amsterdamse grachten 
kun je nu zwemmen. De winkels zijn op zondag open. Jongeren zijn een stuk 
socialer. Ze wensen je zelfs regelmatig een fijne dag. Dat deed ik vroeger nooit. 
Vechten doet de jeugd van tegenwoordig hooguit nog in computergames – en 
dat mogen ze dan weer niet van hun ouders. De inflatie is wel weer terug. De 
werkloosheid zal er ook wel weer aankomen. We zullen elkaar nog hard nodig 
gaan hebben. Net als toen. ¾

KAREL  BECKMAN

De echte reden dat ze FVD framen en zelfs 
willen verbieden, is dat FVD de enige par-
tij is die actief bezig is met het bouwen 
aan een gemeenschap -  een nieuwe zuil 
om op terug te vallen als de samenleving 
naar de filistijnen gaat. Het gaat dus niet 
om de ‘uitspraken’ van FVD’ers – maar 
om de beweging erachter.” Als je staat 
voor waarheid, traditie en identiteit, ke-
ren de heersende instituties zich tegen je.
Dus zelfs als je Wellens’-methode volgt 
en je woorden op een gouden schaaltje 
weegt, houdt de lawine aan beschuldigin-
gen en verdachtmakingen aan. Wellens 
heeft de politieke dynamiek niet door-
grond in het licht van de huidige condi-
ties. Door krampachtig bang te zijn voor 
framing die onvermijdelijk gaat komen, 
maak je je vijanden soeverein over je ziel.
Wellens lijkt te denken dat, als hij met 
deugers discussieert – of in dit geval als 
de FVD-volksvertegenwoordiger met 
Gündoğan debatteert – zijn woorden in dat 
geval gericht zijn aan een individu met 
een bewustzijn waarbinnen een zelfstan-
dig afwegingsproces plaatsvindt. Deze 
aanname is onjuist. Je staat op dat mo-
ment niet tegenover een individu, maar 
tegenover een communicatief netwerk 

van macht en belangen waarbinnen dat 
individu hooguit een knooppuntje is. Het 
individu staat onder druk van familie en 
vrienden, sociale media, krantenkoppen, 
baankansen en mogelijkheden tot pro-
motie. Je richt je dus niet tot een indivi-
du, maar tot een totaliserend communi-
catief netwerk waarbinnen de conclusies 
al vaststaan over jou. Over wie je bent, 
waar je staat, en de schade die de asso-
ciatie met jou en alles waarvoor je staat 
aanricht aan dat netwerk.
Iedereen heeft al een kant gekozen, en 
voordat je één woord uitbrengt, is het 
afwegingsproces over jou al compleet. 
Complexer gezegd: de belangen van dat 
communicatieve systeem zijn door dat 
specifieke individu aan wie je jouw woor-
den richt, reeds verinnerlijkt als over-
lappend of zelfs samenvallend met diens 
persoonlijke belangen. De waarden van 
dat communicatieve netwerk zul je niet 
veranderen. De beste remedie is het bou-
wen van een eigen zuil als tegenhanger. 
Het hoogst haalbare in deze situatie is 
niet het inwerken op de tegenstander, 
maar het bekrachtigen van eigen waar-
den. Je kunt beter full blown Maarten 
Luther gaan en zeggen: “Hier sta ik, ik 

Sid Lukkassen

O p het FVD-partijcongres in Zaan-
dam op 26 november besprak de 
financiële journalist Arno Wellens 

het Kamerdebat over de CBDC (Central 
Bank Digital Currency). Wellens citeerde 
Kamerlid Gündoğan, die zou hebben gezegd: 
“Dit is een belangrijk onderwerp, dat niet 
mag worden gekaapt door extreemrechts 
en complotdenkers”. Volgens Wellens 
volgt hieruit dat de FVD de toon moet 
matigen. Doen ze dat niet, dan zal dat de 
voorstanders van de CBDC versterken. 
Heeft hij gelijk? 
Volgens Wellens wordt alles aangegrepen 
om FVD weg te zetten als ‘extreem’. Dat 
vereist dat FVD’ers enorm op hun woor-
den moeten passen. Maar heeft Wilders 
ooit zijn toon gematigd? Hij sprak al over 
een ‘nepparlement’ voordat FVD was ge-
boren en riep op tot tribunalen voordat 
Van Houwelingen dit woord gebruikte. 
Onlangs, met de rellen door Marokkanen 
rond het voetbal, herhaalde hij zijn “min-
der, minder, minder”-statement waar-
voor hij is veroordeeld. Toch vreest het 
establishment FVD méér dan de PVV. In 
dit licht heeft ‘de toon matigen’ geen zin.
In het huidige medialandschap word je 

niet alleen aangepakt op basis van wat 
je werkelijk vindt, maar vooral op basis 
van wat aan je wordt toegeschreven. Pri-
maire bronnen worden door de achterban 
en de verspreiders van vijandige frames 
zelden nagelopen. Verknipte beelden, uit 
de context getrokken uitspraken en zelfs 
deep fakes (gemanipuleerde beelden die 
echt lijken) zijn gebruikelijk. Voorbeelden 
zijn de rare verhalen over ‘reptilians’ en 
bestormingen van het parlement die nooit 
op die wijze zijn verwoord door Baudet en 
Van Meijeren. 

Moet Forum voor Democratie 
de toon matigen?

De Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) komen regelmatig in opspraak vanwege ver-
meende radicale of opruiende uitspraken. Volgens sommige sympathisanten van de partij, zouden 
ze er verstandig aan doen om hun toon te matigen. Schrijver Sid Lukkassen stelt dat dit niet zal 
helpen. FVD wordt gevreesd vanwege zijn principiële standpunten en het streven naar een eigen 
zuil. De bestaande partijen zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

kan niet anders! U hebt niets te zeggen 
over mijn waarden, noch over mijn ziel! 
Ik valideer mijn eigen waarden, ik leg aan 
u geen verantwoording af.”
De vraag is of het überhaupt mogelijk is 
voor FVD om de revolutionaire implica-
ties van de eigen inzichten te ontwijken. 
Baudet concludeert in zijn boek Aanval op 
de Natiestaat dat de machten die het land 
aansturen, voorbij democratische con-
trole zijn. Onvermijdelijk volgen daar-
mee revolutionaire spanningen. Sowieso 
helpt de maatschappelijke ontwikkeling 
niet mee de toon te matigen. Hoe doe je 
dat, gematigd de energierekening niet 
kunnen betalen? Om nog te zwijgen over 
landbouwbedrijven en uit huis geplaatste 
kinderen.
Woorden zorgvuldig kiezen om precies 
dát te zeggen wat je wil uitdrukken, is 
raadzaam, maar in de huidige situatie 
zullen we stevig in onze schoenen moe-
ten staan. ¾

	fSid Lukkassen is auteur, meest 
recentelijk, van de bundel ‘Wees 
Afgrondelijk’. Telegram:  t.me/
SidLukkassen 

Je kunt beter full blown 
Maarten Luther gaan en 
zeggen: “Hier sta ik, ik 
kan niet anders!”

HANS S IEPEL

Baudet en de 
Renaissance

VECHTEN NA 
SCHOOLTIJD 
HOORDE ER 
GEWOON BIJ
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Vorige week, in onze editie van 26 november, startte De Andere Krant 
de stickeractie Betaal Bewust Contant. Idee van een lezer. Alle abonnees 
ontvingen een stickervel bij hun krant. Het bleek een groot succes. Er 
werden tienduizenden stickervellen extra besteld en de teller blijft lopen. 
We hopen dat de actie zich als een inktvlek zal verspreiden. Zelf zoveel 
mogelijk contant blijven betalen en anderen daartoe aanzetten is de 
manier om ervoor te zorgen dat contant geld in omloop blijft.

Ondanks dat er volgens minister van 
financiën, Sigrid Kaag, nog geen 
concreet plan ligt tot de invoe-

ring van de CBDC, het digitale centrale-
bank-geld, is er alle reden tot zorg.  We-
reldwijd vinden er pilots plaats en in elf 

landen zijn ze al ingevoerd. De EU komt in 
het voorjaar van 2023 met een wetsvoor-
stel. De CBDC biedt overheden totale con-
trole over al onze financiële transacties en 
daarmee over ons leven. Dat mag niet ge-
beuren. Vandaar onze actie met de slogan 

Betaal Bewust Contant die verwijst naar 
deanderekrant.nl/cash.  We hebben nog 
steeds stickervellen dus doe mee en bestel 
ze op onze bestelpagina! (deanderekrant.
nl/bestellen). ¾

Betaal Bewust Contant groot succes

http://www.deanderekrant.nl/cash
https://deanderekrant.nl/bestellen
https://deanderekrant.nl/bestellen
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Het verraad van het 
Europese Hof
Op 4 november 1950 tekenden de lidstaten van de Raad van Europa het Eu-
ropese mensenrechtenverdrag (EVRM). Met de tirannie, gruwelijkheden en 
minachting voor de menselijke waardigheid van de Tweede Wereldoorlog 
nog vers in het collectieve geheugen, mochten vrijheden en fundamentele 
mensenrechten nooit meer ondergeschikt worden gemaakt aan kwaadaardige 
aspiraties van machtswellustige leiders. Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens kreeg als baken van beschaving en hoop voor de mensheid de 
taak toe te zien op naleving van het verdrag. 

De droom van naoorlogse generaties van een op mensenrechten en vrij-
heden gebaseerde rechtvaardige en vreedzame wereld is zeventig jaar later 
vervlogen. Bij de totstandkoming van het verdrag kon niemand zich voorstel-
len dat het EVRM gekaapt zou worden om de Europese bevolking te onder-
drukken en knechten. Dat is precies wat afgelopen jaren plaatsvindt: zowel 
hogepriesters van de Covid-19-cultus als de klimaatreligie rechtvaardigen 
tirannieke en mensonterende maatregelen met verwijzing naar dit verdrag, 
met name artikel 2 EVRM, het recht op leven. Dit is een juridische en morele 
perversiteit zonder precedent. 

Staten hebben volgens dit artikel twee opdrachten: elk recht op leven be-
schermen en een verbod op opzettelijke ontneming van het leven. Het verdrag 
verbiedt tegelijkertijd de bepalingen te gebruiken met het doel andere rechten 
uit te schakelen, zoals tijdens de coronacrisis gebeurde. Het hele palet van 
klassieke vrijheidsrechten en zelfs het recht op lichamelijke zelfbeschikking 
werden op het corona-altaar geofferd om ouderen en zwakkeren te bescher-
men. Het Europese Hof verzaakte haar plicht en liet Europese burgers tegen-
over hardvochtige overheden in de kou staan. De rechters verkondigden met 
strakke mondkappen bedekte gezichten hun uitspraken en legitimeerden en 
faciliteerden met droge ogen het grootste medische bedrog uit de geschiedenis. 
Net als lagere rechtspraak gaven zij slechts op ondergeschikte punten kritiek 
op de mensonterende maatregelen.

Ook in de klimaathoax hoeft de mensheid niet te rekenen op enige bescher-
ming. Integendeel, net als de Nederlandse Hoge Raad in de Urgenda-zaak, zal 
het Europese Hof lidstaten dwingen om 2030-doelstellingen te behalen. In een 
tegen Portugal aangespannen zaak luidt de klacht dat door tekortschietende 
maatregelen de opwarming niet beperkt blijft tot ruim onder de twee graden, 
zoals afgesproken met het Parijsakkoord uit 2015. Door de opwarming van de 
aarde zou het aantal bosbranden toenemen, waardoor klagers gezondheidsri-
sico’s lopen zoals slaapstoornissen, allergieën en ademhalingsmoeilijkheden. 
Ook zouden klagers geschaad kunnen worden door een toename van krachtige 
stormen. Het Hof behandelt deze hallucinante zaak met voorrang. 

De Hoge Raad veroordeelde de staat in het Urgenda-arrest, de kool-
dioxide-emissie in 2020 met minimaal 25 procent te reduceren: het uit-

blijven van maatregelen zou een schending zijn van artikel 2 en 8 EVRM, 
het recht op gezinsleven. Milieuvervuiling kan volgens het hoogste nationale 
rechtscollege immers het welzijn van personen aantasten en hen beletten van 
hun woning te genieten, op een wijze die hun privé- en gezinsleven nadelig 
beïnvloedt. 

Dit is pas het begin, want in 2050 mag er helemaal geen uitstoot meer zijn. 
In het eindeloze gezever van deze uitspraken, is geen woord te vinden over 
de gevolgen voor de fundamentele rechten van de bevolking bij een verbod 
op fossiele brandstoffen. Iedereen met een gezond denkvermogen begrijpt 
dat dit soort waanzinnige doelen alleen haalbaar zijn met onvoorstelbare 
offers in welvaart, welzijn en gezondheid, waarbij klassieke vrijheidsrechten 
voorgoed door de shredder gaan.

Ook het Europese Hof is net als de nationale rechtspraak door en door 
gecorrumpeerd en ondersteunt de machtsgreep van het 2030-fascisme. Het 
European Centre for Law and Justice (ECLJ) waarschuwde in 2020 voor de 
vervlechting van het Hof met ngo’s: maar liefst 22 van de 100 EVRM-rech-
ters zijn voormalig werknemers van de Open Society Foundation of andere 
door George Soros gefinancierde organisaties. Ook is de miljardair samen 
met Bill Gates de grootste sponsor van de Raad van Europa die in 2015 een 
speciaal fonds oprichtte om de herkomst van de gelden te verhullen. Het 
ECLJ waarschuwt dat we niet met rechters maar activisten te maken hebben.

De WEF-kliek infiltreerde en kaapte daarmee het symbool voor een vreed-
zaam en rechtvaardig Europa, om een mensonterende agenda door te voeren. 
Deze rechters verraden Europa als waardengemeenschap en zijn medeplegers 
van misdaden tegen de menselijkheid. ¾

Illu
stratie: iskokova

Bij de Primark

Saskia van Orly

Afgelopen week was ik bij de Pri-
mark. Voor wie die naam niks 
zegt: dit is, samen met de Acti-

on, de meest unwoke (kleding)winkel 
van Nederland. De prijzen zijn er zo 
belachelijk laag, dat je al op één vin-
ger na kunt tellen dat er slavenbloed 
aan kleeft. Hoe walgelijk wokeloos is 
het lef om überhaupt al bij de Primark 
naar binnen te lopen. Laat staan dat 
je er ook nog wat koopt. Afgelopen 
week deed ik dat. Ik dompelde mij 
schaamteloos onder in een menigte 
mede-uitbuiters en ging helemaal los. 

Met een shopping-waas voor mijn 
ogen, kocht ik een bontjas, 3 slipjes, 
2 shirts met lange mouwen en een 
dikgevoerde winterlegging. De totale 
schade: 63 euro en 40 cent.  Tot over-
maat van ramp en tegen mijn alleen 
zwakbegaafden faciliteren een cashless 
samenleving-overtuiging in, rekende 
ik ook nog af met een pinpas. Tijdens 
de 45 minuten lange wandeling naar 
huis, probeerde ik mijn uitbuit-ver-

antwoordelijkheid te negeren. Toen 
dat niet lukte, te neutraliseren. De 
inleidende gedachte daartoe was: ik 
buit eigenlijk nooit mensen uit, maar 
de reden dat ik dat vandaag wél heb 
gedaan is: ...... 
 
Na toch al een dik kwartier te hebben 
gelopen, kwam er met pijn en moeite 
een vage lullificatie bij me op: Ok, 
het is niet zo mooi wat ik gedaan heb, 

maar daar staat tegenover: ik heb ge-
lukkig geen zogenaamd duurzame 
elektrische auto (lekker duurzaam: 
elektriciteit opgewekt met hout en 

kolen!) waarvoor tienduizenden kin-
deren worden opgesloten in kobalt-
mijnen om de batterijen bij elkaar te 
sprokkelen. Ik was me ervan bewust 
dat het een uiterst slappe two wrongs 
don’t make it right-redenatie was. Ook 
lukte het me niet fatsoenlijk te bere-
kenen hoeveel tassen Primark-kle-
ding het uitbuit-equivalent zijn van 
één zo’n foute milieu-pretentieuze 
stekkerbak. 

Al debatterende met mezelf, stuitte 
ik ook nog onverwacht maar onver-
mijdelijk op het Oeigoerenleed ach-
ter mijn perfect werkende laptop. Ik 

werd een beetje misselijk. Van me-
zelf, maar eigenlijk van deze hele 
wereld. Dat wat ooit een onschuldig 
uurtje shoppen was, moet je tegen-
woordig bekopen met een dosis diepe 
zelfverachting. Nou ja, diep, diep... 
laat ik nou niet de integere Saskia 
uithangen, mijn zelfverachting was 
nou ook weer niet zó diep dat ik te-
rugholde naar de Primark om de tas 
weer in te leveren. Vooral die bontjas 
van 28 euro wilde ik voor geen goud 
meer kwijt en eerlijk is eerlijk, daar 
had ik best wat uitbuiterij voor over. 

Hoewel aan elk nadeel vaak nog veel 
meer nadelen kleven maar soms ook 
best een voordeel, is dat ook zo met 
opportunistische zelfvergeving. Die 
van mij had een zeer positief bij-ef-
fect: ik werd ineens een stuk milder 
naar andere ‘zondaars’. 

Een van hen is Emily Oster, hoogle-
raar economie aan de Goldman Sachs 
University. Ze publiceerde op 31 ok-
tober in het literaire tijdschrift The 
Atlantic haar Pandemic Amnesty-es-
say. Daarin pleit ze voor wederzijdse 
vergeving tussen alle groeperingen 
die elkaar de afgelopen jaren te vuur 
en te zwaard bestreden. Ik interpre-
teerde het als een generaal pardon 
van de relatief ‘wakkeren’ naar de 
mensen die het twee en een half jaar 
‘niet zo goed snapten’. ‘Het’ als in: 
de Covid-waanzin en alle ellende die 
daaruit voortkwam. 

Emily Oster bedoelde het echter 
enigszins anders. Zij wil graag dat alle 
beledigingen, beschuldigingen, be-
dreigingen, opsluitingen en inspui-
tingen met de mantel der liefde wor-
den bedekt en de geschiedenis ingaan 

als een soort van misverstand omdat 
iedereen ‘in de war’ was. Dat laatste 
is ontegenzeglijk waar maar saillant 
detail is dat Emily Oster zelf ook in 
die in-de-war groep zat. Dit ver-
klaart waarom ze op Twitter weinig 
tot geen bijval kreeg van de al jaren 
zo intens verguisde beleidscritici. Ze 
willen eerst keiharde excuses horen. 
Van Emily en alle andere vaxxisten. 
En niet, zoals naar de slavernij, pas 
over 150 jaar. 

De reacties waren dan ook voorname-
lijk – ik licht er een uit – in de sfeer  van  
You were and are an arrogant, obnoxi-
ously out-of-your-lane dilettante who 
refused to actually listen to people who 
knew what they were talking about.

Er zijn dagen dat ik deze tweet vol-
ledig onderschrijf. Echter, na mijn 
Primark-sessie stelde ik me voor 
hoe het zou zijn om voor uitbuiting 
getribunaliseerd te worden. Met 
bontjas en al aan de schandpaal te 
bungelen en dan, al dan niet ook nog 
kaalgeschoren te moeten smeken om 
vergeving. Bespuugd door alle uitge-
buitenen die voor een hongerloontje 
mijn shop-uurtje mogelijk maakten. 
Waarschijnlijk zou die behandeling 
best begrijpelijk zijn, maar verdient 
niet elk zondaar wat vergeving? 

Het laatste woord over het generale 
pardon is nog niet gezegd en dus be-
sluit ik met wat goed nieuws. Ik hoor-
de het op de roltrap bij de Primark:  
Er zijn de laatste jaren steeds meer 
complotkleuters. Ze twijfelen aan het 
bestaan van Sinterklaas maar zijn 
eventueel bereid tot amnesty naar 
alle ouders die dachten dat het een 
onschuldig leugentje was.¾

landverraad (het), ontrouw tegen het 
land […]. 

Recent viel mijn oog op een beantwoord 
Wob-verzoek dat door Klokkenluiders 
voor Vrijheid op Telegram werd gedeeld. 
Het verzoek maakt deel uit van een gro-
te hoeveelheid Wob-aanvragen die na 
maart 2020 in het kielzog van het co-
ronabedrog werden ingediend en waarop 
de overheid gemiddeld zo’n anderhalf 
jaar later antwoord gaf. Ter informa-
tie: de termijn waarbinnen de overheid 
een Wob-verzoek diende te beantwoor-
den was twee weken, met een uitloop 
naar maximaal vier weken. “Diende” 
en “was”, omdat de Wob inmiddels is 
vervangen door de Wet open overheid 
(Woo). Te veel mensen vertaalden het 
acroniem Wob inmiddels naar “We-
derrechtelijke Obstructiepraktijken van 
onze Bestuurders”, vandaar. Alleen al het 
overschrijden van de uiterlijke termijn 
met meer dan een jaar, lijkt mij ruim vol-
doende voor het ontslag van des konings 
kabinet, nog los van de schokkende in-
houd van wat boven tafel komt. Verzach-

tende omstandigheid is dat de patjakkers 
op de ministeries, herstel: zwartlakkers 
(excuus, ik ben voor Sinterklaas steeds 
maar aan het rijmen, ook wat niet te rij-
men valt), natuurlijk heel, heel veel tijd 
nodig hebben om het overheidsbedrog 
te maskeren.

Tevergeefs, in dit geval. Een rijksambte-
naar op het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) schrijft in een 
antwoord op een e-mailbericht, dat hij of 
zij blij is dat de afzender het bericht ook 
naar “mijn Forum adres” gemaild heeft. 
Voor de goede orde: met “Forum” wordt 
niet de politieke partij Forum voor De-
mocratie bedoeld, maar het World Eco-
nomic Forum. Het WEF-teckeltje voegt 
eraan toe: “Mijn EZK-mail houd ik niet 
regelmatig bij.”

Laat dit even tot je doordringen. Een 
door de belastingbetaler – jij en ik, dus 
– betaalde ambtenaar, die q.q. het volk 
– jij en ik, dus – dient te dienen, zegt 
doodleuk dat hij wél zijn WEF-mail-
boxje regelmatig raadpleegt, maar niet 

zijn brievenbusje op het ministerie. 
Ons ministerie. Dat van jou en mij. Dat 
een ambtenaar überhaupt een WEF-e-
mailaccount heeft, is al bezopen, maar 
wat deze gast(e) hier zwart op wit ver-
klaart: Valt dat niet onder het “hoofd”-
stuk landverraad, ontrouw tegen je land? 
Wie de persoon in kwestie is, weten we 
niet, want dat is zwart gelakt, maar we 
kunnen gevoeglijk aannemen dat ieder-
een die wat hoger in de ivoren ambtena-
rentoren zetelt een WEF-account heeft.

Ik vind dat ik als belastingbetaler het 
recht heb om te weten wie deze lieden 
zijn. Dus… is het een idee om alle ambte-
naren op EZK bij naam te noemen, te 
“namen en shamen” (“noemen en ver-
doemen?”)? Wie vervolgens niet zwart op 
wit ontkent een WEF-account te hebben, 
is dus een landverrader. Toch? Of past dat 
niet in het huidige klimaat? Het EZK-kli-
maat? (“Klimaat” is bij EZ gevoegd om-
dat het een fopmodel betreft.) Overtreden 
we dan de wet? Dat zou bizar zijn. Zij mo-
gen wel het land verraden, maar het land 
mag niet weten wie “zij” zijn?

Intussen verdienen Wob-titanen  Daniël 
van der Tuin cum suis de allerhoogste 
pluim voor het delven van deze obstruc-
tiejuwelen. Een lintje! Nee… Geen lintje, 
want dat is heulen met het konings-
huis, dat op dit moment zijn boekje 
ver te buiten gaat. Max en Willy moe-
ten terug hun staatsrechtelijke hok in 
(paleis!) en voortaan weer gewoon, met 
de pink omhoog, theeleuten met andere 
niet-gekozen staatshoofden. Maar wat 
dan als eerbetoon? Straten vernoemen 
naar Van der Tuin c.s.? Prima. Ze ver-
dienen wat mij betreft hele stadscentra 
die hun naam dragen. Maar dan wordt 
de Amsterdamse grachtengordel het 
Daniël van der Tuin-centrum. En dat 
is ook weer zoiets. Een dingetje, heet 
dat tegenwoordig.

Een eind te maken aan het wanbestuur, 
linksom of rechtsom. Dat lijkt me het 
mooiste eerbetoon aan onze Wob-ti-
tanen. ¾

Wob-titanen en landverraders

HET HOF IS 
DOOR EN DOOR 
GECORRUMPEERD

Wouter Meijs
Hart voor Humor

N og een paar dagen oppassen in 
Krommenie. Zorgen voor kat Jet, 
die ik Amalia noem. Kattenoppas 

word je niet zomaar. Er is namelijk geen 
opleiding voor, dus je moet het zelf leren, 
gaat ergens op een bank zitten en kijkt of 
je er goed in bent. Opdrachten krijg je door 
her en der aan te bellen. “Maar waarom 
hebt u dan geen kat? Ik kan er wel een-
tje meenemen?” Of: “U ziet er moe uit, u 
moet er nodig eens uit”. 

Het was fijn hier, maar de drie maanden 
vlogen niet voorbij. Er vloog wel van al-
les anders voorbij, het liefst vanaf half 7 
’s morgens, richting of vanaf Schiphol. 
Velen op weg om excuses te maken voor 
slavernijverledens. Want dat is populair 
en zo belangrijk. Alle klimaatdoelen wor-
den even vergeten. Onze politici kunnen 
toch ook wel eens klimaatneutraal op de 
fiets naar bijvoorbeeld Afrika, dan weet 
je dat ze het echt menen. Dan wordt het 
hoofd lekker leeg en vergeet je de QR- of 
rente-apartheid. Leuk weetje is dat in de 
Boerenoorlog ooit nog twee bekenden 
vochten. Ghandi en Winston Churchill. 
Er was veel goud in Zuid-Afrika. 

Hoe bieden onze politici andermans ver-
ontschuldigingen aan? En wanneer ko-
men de excuses voor het belastingslaver-
nijheden? Mooi wordfeudwoord. Ik be-
twijfel of spullen uit onze musea ooit te-
ruggaan naar land van herkomst. Als een 
kennis van me ooit geld jatte en decennia 
later komt een kleinzoon van hem in pak 
sorry zeggen, dan zou mijn eerste reactie 
zijn: nou, als je het echt meent dan geef je 
die poen terug. Plus inflatie. Nederland is 
zo welvarend geworden door onder ande-
re de VOC, koninklijke Shell. Terwijl wat 
we op dit moment wel zelf produceren, 
met de landbouw, planmatig gedecimeerd 
moet worden. We will own nothing and be 
happy, goed onthouden als je even niet 
happy wordt van deze Wefteling. 

Ik ben een goeie slaper, maar dit vliegla-
waai werd mij vaak te veel. Het doet mij 
denken aan de tijd dat ik op Schiphol 
werkte, bij de commissie geluidhinder. 
Daar sliep ik ook altijd slecht. Te hard 
bureau. En daar bovenop al die com-
mando’s: “Doe dit en doe dat”. Kunnen 
jullie niet iéts specifieker zijn? De te-
lefoon moest ik opnemen. Veel terecht 
boze vermoeide mensen kregen we aan 
de lijn en we verzamelden hun klachten. 
De tijd werd genoteerd, de locatie en bij-
behorende vliegtuigen. Dit werd per dag 
gedocumenteerd, de dagklachten gingen 

bij de weekklachten, die gingen weer 
bij de jaarklachten, met grafieken 
en tabellen in een boekwerk naar 
de directeur van Schiphol en Den 
Haag en die flikkerden het me-
teen de prullenmand in. Het is 
toch een prachtige bron van 
inkomsten en we willen toch 
allemaal wel eens op vakantie 
aan het eind van de maand? Of naar een 
klimaatconferentie? 

Sommige telefoongesprekken gingen zo: 
“Sorry meneer kunt u iets harder pra-
ten, er is heel veel herrie op de achter-
grond, of de deur dichtdoen?” “Oh die is 
al dicht, oké.” Bij geluidsmetingen zijn 
ook eens geweerschoten geregistreerd. 

Rapporten zijn belangrijk in Nederland 
en vele ingewikkelde berekeningen naar 
een gewenst resultaat toe. Vertrouw de 
wetenschap. Koop je als Rijkswaterstaat 
een boer uit, dan komt er een bepaal-
de hoeveelheid stikstofcapaciteit vrij. 
Die kun je vervolgens inzetten om een 
snelweg te verbreden. Slim hè. Zoals bij 
Amelisweerd in Utrecht. Het ov wordt 
niet gestimuleerd: er is personeelste-
kort. Er zijn wel voldoende mensen om 
in bossen van alles om te hakken en 
vastgelijmde activisten los te trekken. 
Als je door de omgehakte bomen het bos 
niet meer ziet, kun je  altijd Poetin nog 
de schuld geven. 

Ik zit nog een avond voetbal te kijken. 
Knielende helden, mannen met speld-
jes en stiekem regenboogondergoed. 
Noodgedwongen kijk ik, want Jet zit 
op schoot, tevreden te spinnen zolang 
ik maar gehoorzaam. Als ik probeer te 
bewegen loeit ze vals tussen het spin-
nen door, volgens mij is ze borderliner. 
Ze kijkt me doordringend aan met haar 
reptielenogen. David Icke heeft gelijk, 
ze zijn onder ons. Ik ben haar slaaf en ik 
denk niet dat er ooit excuses komen. Ik 
vind het oprechte toe-eigening, de kat is 
zen, in het moment en eist niks anders 
dan een warme schoot. En wat voer. En 
een dak boven het hoofd. Gratis. ¾

Belasting-
slavernijheden

Wouter Meijs is cabaretier, aangesloten bij Hart voor Humor, het cabaret van het Vrije 
Woord. De cabaretiers van Hart voor Humor schrijven wekelijks een column voor De 
Andere Krant. Wil je weten waar ze optreden of een optreden boeken, kijk dan op 
hun website hartvoorhumor.nl
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“Ze kijkt me 
doordringend aan met 
haar reptielenogen. 
David Icke heeft gelijk, ze 
zijn onder ons. ”   

Tijdens de 45 minuten lange 
wandeling naar huis, probeerde ik 
mijn uitbuit-verantwoordelijkheid 
te negeren

Geen lintje, 
want dat 
is heulen 
met het 
koningshuis, 
dat op dit 
moment zijn 
boekje ver te 
buiten gaat
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Dimitri van der Schaaf (50), timmerman, 
meubelmaker

Dimitri (Dim) heeft een superleuke jeugd gehad. Hij is opgevoed door zijn moeder. 
Zijn vader kent hij wel, maar eigenlijk ook niet. Hij heeft het nooit als een gemis 
gevoeld. Het leven gaat zoals het gaat. 
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DE ANDERE KRANT  |  3-10 DECEMBER 2022  |  NR. 47 24GOED IN BEELD

M ijn moeder was een Bewust 
Ongehuwde Moeder. Ze wilde 
wel een kind, maar geen man. 

Ze was haar tijd vooruit. Pas in 1977 kwam 
de term bommoeder in gebruik. Er was 
weinig geld, maar daar werd niet om ge-
treurd, mijn moeder maakte alles zelf. 
We woonden in een buurt waar nog veel 
meer ongehuwde moeders woonden. Va-
ders werden niet gemist, ik kan me niet 
herinneren dat we erover spraken. 

Ik was een druk kind, een doener, kon 
niet stilzitten. Altijd was ik buiten. Ie-
dere zomervakantie gingen we met een 
vriendin van mijn moeder en haar kind in 
een oranje eend kamperen in Frankrijk. In 
alle uithoeken zijn we geweest. De liefde 
voor het land, de rust en de ruimte is hier 
ontstaan. School was niets voor mij, daar 
heb ik weinig goede herinneringen aan. 

Na de lagere school wilde ik naar de 
LTS, een vak leren. Mijn moeder heeft 
dat tegengehouden. Ik was vatbaar voor 
slechte vrienden en ging naar de LEAO, 
waar alleen maar meisjes zaten. Op mijn 
zeventiende heb ik een blauwe maandag 
een opleiding voor stratenmaker gevolgd 
en daarna ging ik in militaire dienst. Dat 
was niets voor mij, stond er vroeg in de 
ochtend een blaffende sergeant voor je 
neus. “Van der Schaaf, waarom hebben 
wij ons niet goed geschoren!” 

Na dienst heb ik tien jaar bij de Hoogovens 
gewerkt. Op mijn dertigste werd ik va-
der van mijn prachtige dochter Rosa. We 
hadden het toen niet gemakkelijk: ik ben 
opgelicht door wat bekend is geworden 
onder de naam aandelenlease-affaire, 
hield er een schuld van 50.000 gulden 
aan over en was mijn inleg kwijt. 

Na de geboorte van Rosa begon ik voor 
mezelf in de bouw, eerst als bankwerker, 
daarna als timmerman. Mijn beste be-
slissing ooit. Ik verdiende goed, betaal-
de mijn schulden af en kocht een huis 
met mijn vriendin Wendy, met wie ik 
al zevenentwintig jaar samen ben. Door 
de kredietcrisis van 2010 werden alle 
bouwprojecten stopgezet. Ik begon Oak 
& Iron, meubels van “stoer” hout die 
we in eerste instantie verkochten in de 
winkel van Wendy. In 2008 hebben we 
6000 m² grond gekocht in de Dordogne 
om er ooit te gaan wonen. Versneld door 
corona is die tijd nu gekomen. Vorig jaar 
hebben we ons huis verkocht en we wo-
nen nu in een huurhuis. Regelmatig ga ik 
naar Frankrijk om te voorbereidingen te 
treffen voor de bouw, er staat een camper 
en er is inmiddels water en elektriciteit. 
Binnenkort ga ik een grote schuur bou-
wen. Je moet niet wachten op de overheid 
en je hand ophouden, dat is wat er wordt 
gecreëerd: afhankelijkheid. Niets voor 
mij. Mijn moeder is inmiddels vierenze-
ventig. Als ze hulpbehoevend wordt, kan 
ze straks naar Frankrijk komen. Dan is 
de cirkel rond. Zorg ik voor haar, zoals 
zij voor mij heeft gezorgd. ¾ 
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